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

NIEUWSBRIEF februari 2019
R.K.kerk Sint Jan Zuidbuurtseweg 15 2381 LB Zoeterwoude
Secretariaat: tel. (071) 5801215
sintjansparochie@hotmail.com
LET OP:
in verband met verbouwingswerkzaamheden is het secretariaat
tijdelijk (tot eind februari) niet telefonisch bereikbaar. De brievenbus
(bij de nieuwe ingang tussen pastorie en kerk) wordt wel regelmatig geleegd
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 (misintenties altijd telefonisch of schriftelijk
doorgeven wanneer u via de bank betaald)
Noodtelefoon 06 13295436 (uitsluitend voor echte noodgevallen)

VIERINGEN IN FEBRUARI 2019
Zaterdag 2 februari
19.00 uur Eucharistieviering Pater van Ulden

PK

Zaterdag 9 februari
19.00 uur Eucharistieviering pater v.d. Eijnden

EK

Zaterdag 16 februari FAMILIEVIERING
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Zaterdag 23 februari
19.00 uur Eucharistieviering Pater van Ulden

JK

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.

KERKBALANS 2019
Onder het motto “Geef voor je kerk” start de Actie
Kerkbalans 2019. Wanneer de verbouwing is
afgerond beschikken wij weer over een prachtige
kerk, waarin wij samen kunnen komen om te vieren
en om elkaar na de mis te kunnen ontmoeten.
“KERK ZIJN WE SAMEN” De instandhouding van onze kerk brengt
echter jaarlijkse kosten met zich mee. Daarom doen we ook in 2019 weer
een beroep op uw saamhorigheid en vrijgevigheid. In de uitnodigingsbrief
aan alle parochianen om bij te dragen aan de instandhouding van onze Sint
Jan vindt u onder meer een overzicht van de verwachte inkomsten en
uitgaven. Uw financiële bijdrage is ook in 2019 weer meer dan welkom.
Om inzicht in de te verwachten bijdragen te verkrijgen, zullen wij het op
prijs stellen als u de gebruikelijke Intekenkaart om mee te doen, weer wilt
invullen en in de bijgevoegde enveloppe terug wilt zenden. Uw bijdragen
aan Kerkbalans vallen onder “Giften aan goede doelen” of “Algemeen Nut
Beogende Instellingen (ANBI)”, en zijn geheel of gedeeltelijk aftrekbaar
van de belastingen. Wij rekenen in 2019 weer graag op uw hulp en
financiële ondersteuning, die onontbeerlijk zijn voor de instandhouding
van onze geloofsgemeenschap in Zoeterwoude Dorp. Uw bijdragen
kunnen worden overgemaakt op onze rekeningen:
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
Bij voorbaat hartelijk dank!
Namens de Parochiekern St. Jan, Administratie kerkbijdragen

SECRETARIAAT TIJDELIJK SLECHT BEREIKBAAR
Het secretariaat van onze parochiekern is tijdelijk NIET telefonisch
bereikbaar. De (nieuwe) brievenbus wordt wel regelmatig geleegd, dus
heeft u intenties of andere zaken te melden doe dat dan per post.
Let op: de nieuwe brievenbus hangt bij de nieuwe ingang tussen de
pastorie en de kerk in. Het postadres is gewijzigd in:
Zuidbuurtseweg 15, 2381 LB Zoeterwoude
IN MEMORIAM NICO DE JONG
Op zaterdag 19 januari hebben we met velen afscheid genomen van onze
(hulp) koster Nico de Jong. Jarenlang zette hij zich in als koster van de
Christus Dienaarkerk en als hulpkoster in de Sint Jan. Bescheiden en
dienstbaar deed hij zijn werk, altijd in voor een ‘bakkie’ en een praatje. In
oktober 2018 belandde Nico in de medische molen, en al snel werd
duidelijk dat er geen genezing meer mogelijk was. Onvoorstelbaar dat we
al zo snel afscheid moesten nemen. Vele parochianen waren bij de

condoleance en de uitvaart aanwezig om de laatste eer te bewijzen en de
familie hun medeleven te tonen. Ook vanaf deze plaats wensen we alle
dierbaren van Nico kracht en sterkte toe. Rust in vrede Nico.
EERSTE HEILIGE COMMUNIE en FAMILIEVIERING
Op zaterdag 19 januari zijn de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste
Heilige Communie voorgesteld aan onze geloofsgemeenschap. Achter in
de Sint Jan ziet u de trein met hun namen
en foto’s. Op 16 februari is er weer een
familieviering waarbij iedereen maar vooral
gezinnen met kinderen van harte welkom zijn.
ORIËNTATIEDAG VRONESTEYN ZONDAG 10 FEBRUARI 2019
Zondag 10 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het
Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die
nadenken over hun plaats in de kerk. Op de Oriëntatiedag kun je met al je
vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook
bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken)
en natuurlijk bij de studenten. Je krijgt informatie over het
opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages. Je kunt het huis
zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden
gehouden, de bibliotheek, de woonkamer. Om 14.00 uur wordt iedereen
welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen over
priesterschap en diaconaat. Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te
bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam.
Laat je weten dat je komt? Graag tot ziens!
Rector Walter Broeders T: 070 – 3873804 M: 06-271 401 17
E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl Website: www.vronesteyn.nl.
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg
FAMILIEBERICHTEN
Gedoopt
29 december: Lucas Vinci,
zoon van Francesco Vinci en Marije v.d. Berg
Overleden
03 december
20 december
03 januari
15 januari

Henrietta Rozier - Plasmeijer
Jacoba Elderhorst - van Haastert
Wil Vink
Nico de Jong

82 jaar
93 jaar
77 jaar
66 jaar

VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR
3 februari: ds. G.K.M. Smit-de Groot
10 februari: ds. R. Steenstra, Leiden
17 februari: ds. J.R. Wolthaus, Leiden
24 februari: ds. G.K.M. Smit-de Groot
SLEUTELADRES SINT JAN
Eind februari zal naar verwachting de nieuwe
secretariaats/vergaderruimte in gebruik genomen kunnen
worden. Gebruik van deze ruimte en ook van de kerk
(voor repetities e.d.) altijd noteren in de aanwezige
agenda met vermelding van naam en telefoonnummer van
de contactpersoon. Sleutel adres: Zuidhof 25. Vooraf
bellen: 06- 50675566
HOE KUNT U MISINTENTIES DOORGEVEN
Doe uw bijdrage en een briefje met data en intenties in een envelop en
doe dit in de brievenbus van de pastorie. (Onze vrijwilligers van het
secretariaat zijn ook wel eens een weekje weg dus doe dit ruim op tijd)
of
Doe uw bijdrage in een gesloten envelop en schrijf op de buitenkant uw
intentie. Geef de envelop af in de sacristie voorafgaand aan 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.
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.

