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

NIEUWSBRIEF januari 2019
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BANKREKENINGNUMMERS;
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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 JANUARI 2019
Zaterdag 5 januari
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

JK

Zaterdag 12 januari
19.00 uur Eucharistieviering pater v.d. Eijnden

EK

Zaterdag 19 januari FAMILIEVIERING
19.00 uur Gebedsviering M. Onderwater

PK

Zondag 27 januari Dorpskerk
10.00 uur Oecumenische viering Ds. Smit / M. Onderwater
PK=Parochiekoor / EK=eigentijdskoor / JK=Jongerenkoor

Na de vieringen in de Sint Jan is er gelegenheid om
een kopje koffie te drinken in de ontmoetingsruimte.
U bent van harte welkom.

NIEUWE BRIEVENBUS
Post voor het secretariaat
of
misintenties kunt u niet meer in de
brievenbus van de pastorie deponeren.
Er is een nieuwe brievenbus bij de
nieuwe ‘dienstingang’ tussen pastorie
en kerk in. Ook het huisnummer is
gewijzigd. Het oude vertrouwde
Zuidbuurtseweg 14, is gewijzigd in
Zuidbuurtseweg 15,
de postcode blijft 2381 LB.
VOORTGANG BOUWWERKZAAMHEDEN SINT JAN
Vanaf de weg is het nauwelijks zichtbaar, maar de beide aanbouwen aan
de achterzijde van de Sint Jan naderen hun voltooiing. De pastorie is, op
de ruimte voor het secretariaat na, leeg opgeleverd aan de nieuwe
eigenaren. Met respect voor de mannen en vrouwen die maandenlang
bezig geweest zijn met uitzoeken, sorteren, inpakken en verhuizen. Het
was een megaklus om het hele gebouw leeg te ruimen.
De berging en nieuwe secretariaatsruimte moeten nog afgewerkt worden
en dan kan voorzichtig begonnen worden met het inrichten van die
ruimtes. De volgende stap is het afbouwen van de rouwkamer.
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op 2e Paasdag 22 april zal in de Sint Jan de Eerste
Communieviering zijn. Een aantal kinderen en hun
ouders gaan zich op deze grote dag voorbereiden.
Voor een groot deel gebeurt dat samen met andere ouders
van communicanten uit de HHPP parochie. De kinderen
werken samen met de voorbereidingsgroep uit Stompwijk.
Op zaterdag 19 januari willen de communicanten zich in de viering graag
aan onze geloofsgemeenschap voorstellen. Er is die dag een
familieviering. Dit is een gewone viering waarin wat elementen voor de
jeugd zijn ingebracht. Dit keer is het een gebedsviering. In de volgende
familieviering is pastoor Broeders er weer en kunnen de communicanten
ervaren hoe een Eucharistieviering in zijn werk gaat.
Werkgroep EHC: Margreet Onderwater en Bianca van Rooijen

DE PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING (PCI)
ZOEKT ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN.
Al eeuwenlang bestaat er binnen de Katholieke kerk een
fonds (PCI) om armoede te bestrijden. Momenteel werkt
de PCI ook samen met de Dorpskerk om op lokaal
niveau hier een bijdrage aan te leveren. Het doel van de
PCI is incidentele financiële hulp bieden, waarna de
problemen op een structurele manier opgelost kunnen
worden, binnen de hiervoor bedoelde kanalen.
Het bestuur van de PCI is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Wij zoeken mensen die oog hebben voor mensen en hun vaak stille nood
of armoede, en dit op een vertrouwelijke en discrete manier binnen het
bestuur bespreekt. Het bestuur vergadert ongeveer 4x per jaar, maar houdt
tussentijds wel contact over de lopende aanvragen en noden.
Het werk binnen de PCI is dus niet moeilijk of zwaar en neemt niet veel
tijd in beslag. Wel is het belangrijk oog en oor te hebben voor de
medemens. Ben je zelf niet in de gelegenheid om je hier voor in te zetten,
maar ken je iemand in je familie of vriendenkring die hier interesse in
heeft, neem dan contact op met: Rinus van Swieten (06-14727977), of
Jose van Duijn (06-28617182) zij zullen je graag meer informatie geven.
ORGELCONCERT ‘BY CANDLELIGHT’
Op vrijdagavond 25 januari om 20.00 uur bespeelt Sander van der Houten,
organist van de Lutherse Kerk in Den Haag, het Van Damorgel (1869) in
de Zoeterwoudse Dorpskerk, Dorpsstraat 17, 2381 EK.
Kaarten à € 8 verkrijgbaar aan de kerk vanaf 19.30 u. T/m 21 jaar is de
toegang vrij. Het concert duurt 45 à 50 minuten. Er is gelegenheid iets te
drinken. Na afloop kan het orgel van nabij worden bekeken. U bent van
harte welkom! Meer info: http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl
Een nieuw jaar staat voor de deur…
Wij wensen u liefde, geluk en gezondheid toe
en fijne vrienden om uw geluk mee te delen.
En in momenten van pijn en verdriet
wensen wij u kracht en sterkte toe
en lieve mensen om u heen die troost en een
luisterend oor bieden.

FAMILIEBERICHTEN
Overleden
13 dec. Petronella van der Harg-Ammerlaan 92 jaar
VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR
6-jan ds. P. Wattèl, Witmarsum
Na de dienst nieuwjaarsbegroeting in Ons Huis
13-jan ds. D. Sikkema, Zoetermeer
20-jan ds. E.J. de Wijer, Amsterdam
27-jan ds. G.K.M. Smit-de Groot Gebed voor de eenheid, HA in de kring
WEGWIJZERS
Ruim een jaar bezochten schrijvers Jos van Duinen en Jeroen Windmeijer
wekelijks religieuze en spirituele bijeenkomsten in Leiden en omgeving.
Op warme en respectvolle wijze schreven zij hierover in hun veelgelezen
én veelgeprezen rubriek Wegwijzers in het Leidsch Dagblad. De verhalen
zijn samengebracht in een boek. Dit prachtige boek is een verslag van hun
wonderlijke ontdekkingstocht door het hedendaagse religieuze landschap.
Van Duinen en Windmeijer laten de lezer op een unieke wijze
kennismaken met een wereld die zo nabij is en bij velen toch zo onbekend.
Het boek is (online) te bestellen en te koop of te bestellen in iedere
boekhandel. Het kost slechts 15,00 en heeft een harde cover. De uitgever is
de Leidse Muze Uitgeverij:
http://www.uitgeverijdemuze.nl/product/wegwijzers-geloven-leiden-enomgeving/
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.

