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

NIEUWSBRIEF december 2018
Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude
Secretariaat: tel. (071) 5801215
sintjansparochie@hotmail.com
Bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30- 11.30 uur
BANKREKENINGNUMMERS;
Kerkbijdrage/kerkbalans NL93INGB0002564772 of NL75RABO0375304 800
t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan
Misintenties en overige zaken NL95INGB0000271753 t.n.v. HHPP Sint Jan
Noodtelefoon 06 13295436 (uitsluitend voor echte noodgevallen)

VIERINGEN IN DECEMBER 2018
Zaterdag 1 december Nicolaasviering
19.00 uur Gebedsviering M. Onderwater

Shantykoor

Zaterdag 8 december
19.00 uur Eucharistieviering pater v.d. Eijnden

EK

Zaterdag 15 december
19.00 uur Eucharistieviering Pater van Ulden

PK

Woensdag 19 december
Goede Herderkerk: 19.00 uur Boeteviering Pastoor Broeders
Zaterdag 22 december
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

JK

Maandag 24 december Kerstavond
18.00 uur Gebedsviering/Kinderkerk
19.30 uur Eucharistieviering Pater v.d. Eijnden
22.30 uur Eucharistieviering Pater v.d. Eijnden

PK
EK

Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag
15.00 uur Kindje Wiegen
Zaterdag 29 december
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Maandag 31 december Oudejaarsviering
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

PK=Parochiekoor / EK=eigentijdskoor / JK=Jongerenkoor

Op weg naar het Kerstfeest
Alle grote feesten moeten goed voorbereid worden. Ook het kerstfeest.
Aan alles wordt gedacht, dus ook aan de inwendige mens! De geestelijke
mens dus ook! De Advent is de tijd om ons voor te bereiden op het
komende kerstfeest: God wordt mens in ons midden. Vier zondagen,
iedere week wordt er een kaars ontstoken. Steeds meer licht. En ons eigen
hart? Is daar ruimte om het Licht van Kerstmis te ontvangen?
Op onze weg door het leven maken wij fouten, misstappen t.o.v. onze
medemens, maar ook t.o.v. God. Daarom is het goed dat wij, op weg naar
het komend Kerstfeest, de gelegenheid krijgen om de barmhartigheid van
God te ontvangen in de boeteviering. Wij vragen in deze viering Gods
vergeving over al onze fouten en tekortkomingen.
Ik nodig u allen uit voor deze viering op woensdag 19 december om
19.00 uur in de Goede Herder Kerk.
Pastoor W. Broeders
Kerstvieringen
Koren, kosters, tekstgroepen, kerkwerkers en
bloemengroepen bereiden zich ook dit jaar voor om het
grote feest van de Geboorte van onze Heer groots te
kunnen vieren. We zijn dankbaar dat pater v.d. Eijnden
bereid is gevonden om beide Eucharistievieringen op
kerstavond (om 19.30 uur en om 22.30 uur) voor zijn
rekening te nemen. Om 18.00 uur is de viering voor gezinnen met (jonge)
kinderen. Een korte gebedsviering met bekende kerstliedjes en een
kerstspel o.l.v. de werkgroep kinderkerk. Kinderen die mee willen
zingen/spelen kunnen zich aanmelden bij Annie Borst (tel: 5803283 mail:
annie_borst@msn.com).
Elders in de nieuwsbrief (en in Rondom de Kerk die half december
uitkomt) kunt u lezen in welke kerken binnen de parochie HHPP er op 25
en 26 december vieringen zijn.
Eerste Heilige Communie
Op de basisschool is in de groepen 4 inmiddels de
uitnodiging voor de eerste heilige communie verspreid.
Mogelijk hebt u uw kind laten dopen toen het nog klein
was “Je hoort erbij” daarna volgt de volgende stap. In
de kerk noemen wij dit de Eerste Heilige Communie en
dat betekent dat uw kind mee mag delen aan de tafel van Jezus; een
nieuwe stap in de geloofsopvoeding. Mogelijk is uw kind (nog) niet

gedoopt of heeft u nog niet stil gestaan bij geloofsopvoeding: ook dan
bent u welkom als u hierin samen met uw kind stappen zetten wil. In
januari 2019 gaan we beginnen met de voorbereidingen d.m.v. het project
Gods grootste geschenk. Wij doen dit samen met de werkgroep en
kinderen uit Stompwijk. Als u uw kind wilt aanmelden of meer informatie
wilt dan kan dit via:
Margreet Onderwater. Email: margreetonderwter2@gmail.com
Werkgroep EHC: Margreet Onderwater en Bianca van Rooijen
Vormsel
Ook de uitnodigingen voor het vormsel zijn op school
verspreid. De vormselwerkgroepen / ouders van de Parochie
HH Petrus en Paulus zetten zich in om kinderen voor te
bereiden op het Heilig Vormsel d.m.v. het project ‘In vuur
en vlam’. We komen 7 keer bij elkaar in de vroege avonduren. De
bijeenkomsten duren 1,5 uur. Stap voor stap zullen jullie dan voorbereid
worden op het ontvangen van het sacrament, en wordt er uitgelegd wat het
H. Vormsel precies inhoud. De voorbereidingen doen we samen met de
‘Laurentius’ parochie van Stompwijk. Aan het eind van de voorbereiding
wordt het H. Vormsel toegediend door onze Bisschop mgr. v.d. Hende in
een gezamenlijke viering van de hele HHPP parochie.
Wil je ook meedoen of meer informatie? Meld je dan bij
Anneke de Jong (nicoenannekedejong@gmail.com )
of Wilma Kraan (wilmakraan@casema.nl )
In memoriam Ko Baart 1933-2018
Op 5 november is Ko Baart in verzorgingshuis Topaz Vlietwijk in
Voorschoten overleden. Ko heeft veel betekent voor onze parochie. Zijn
stem (en ook die van Corrie, zijn vrouw) was jarenlang te horen in ons
parochiekoor, waarvan hij ook voorzitter is geweest. Hij hanteerde 8 jaar
lang de voorzittershamer van het parochiebestuur, was lid van de
werkgroep avondwakes, lid van de interkerkelijke diaconale werkgroep en
heeft vanaf 1972 tot 2012 (40 jaar lang!) de redactie van ons parochieblad
het Oranje Boekje op zich genomen.
In 2007 werden Ko en Corrie zeer terecht voor al hun vrijwilligerswerk (en
dat was veel meer dan alleen voor de parochie) koninklijk onderscheiden.
Op maandag 12 november hebben we met velen afscheid van hem
genomen in de Sint Jan waarna hij op het kerkhof achter de Sint Jan, bij
Corrie, is begraven. In dankbaarheid zullen wij hem herdenken.
Moge hij rusten in vrede.

Familieberichten
Gedoopt:
11 november: Bram Vurens en Cees Koek
Overleden
23 sept. Johannes Ammerlaan
05 nov. Jacobus Baart
11 nov. Theodora Verhagen-Lindeman

71 jaar
85 jaar
80 jaar

Vieringen Dorpskerk Zondag 10.00 uur
Zo 2 dec: ds. G.K.M. Smit- de Groot/ zo 9 dec: Mw. H. van Gosliga
Zo 16 dec: ds. A. Moolenaar Lisse/ zo 23 dec: Dhr. D. Kolff:
24 december (22.00 uur) en 25 december: ds. G.K.M. Smit- de Groot
31 december (19.30 uur) n.t.b.
12 December: Kerstreis Swetterhage
Woensdag 12 december is de traditionele Kerstreis op Swetterhage. Al
wandelend over het terrein gaat men als het ware op reis door het
Kerstverhaal. De Kerstreis begint vanaf 17.00 uur. De start vindt plaats aan
de Witrikweide bij Parkeerplaats P1. De laatste groepen vertrekken om
19.30 uur. Na de reis is het mogelijkheid om de kerstmarkt te bezoeken en
in restaurant 'In den Herbergh' uit te rusten en op verhaal te komen.
Wetenswaardigheden Regio Oost
Vieringen 1e kerstdag en Nieuwjaarsdag
25 december: 9.30 uur De Goede Herder en 11.00 uur Laurentius
1 januari: 11.00 uur Laurentius
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
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.

