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

NIEUWSBRIEF april 2019
R.K.kerk Sint Jan Zuidbuurtseweg 15 2381 LB Zoeterwoude
Secretariaat: tel. (071) 5801215
sintjansparochie@hotmail.com
Bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30- 11.30 uur
Pastoor W.Broeders: 06 27140117

w.p.l.broeders@gmail.com

NOODTELEFOON 06 13295436 (uitsluitend voor echte noodgevallen)

VIERINGEN IN april 2019
Zaterdag 6 april
19.00 uur Eucharistieviering Pater v.d. Eijnden

EK

Zaterdag 13 april
19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders

PK

Zondag 14 april Palmzondag
11.00 uur KINDERKERK Palmzondag met Scouting
Donderdag 18 april WITTE DONDERDAG
19.30 uur Eucharistieviering pater Moons

PK

Vrijdag 19 april GOEDE VRIJDAG
15.00 uur Kruisweg M. Onderwater

EK

Zaterdag 20 april PAASZATERDAG
19.00 uur Paaswake pater v.d. Eijnden

EK

Maandag 22 april
9.30 uur Eerste Heilige Communie pastoor Broeders

PK

Zaterdag 27 april
19.00 uur Eucharistieviering Pater van Ulden

JK

PK=Parochiekoor / EK=eigentijdskoor / JK=Jongerenkoor
Na alle weekend vieringen is er
koffie in de ontmoetingsruimte

Wie gaat er mee naar de Passion?
De viering van het Paastriduüm: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Paaszondag, de viering van het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus
Christus vormt het hoogtepunt van het liturgische jaar. Het roept ons ieder
jaar op om op weg te gaan en te beseffen dat wij mogen leven als kinderen
van de Vader en zo onze bestemming voor ogen te houden evenbeeld te
worden van zijn Zoon. De veertigdagentijd is een bijzondere tijd ter
voorbereiding op deze drie dagen en zo om aandacht te schenken aan ons
eigen innerlijk. Door te letten op ons eetgedrag, door iets over te hebben
voor een ander en door meer te bidden maken wij ruimte vrij om Christus
meer toe laten in ons eigen leven. Ieder jaar wordt het lijden en sterven van
Jezus herdacht op de televisie: The Passion. Aan de hand van hedendaagse
muziek worden we meegenomen in het lijdensverhaal en lopen wij met
Hem de tocht. Dit jaar door de binnenstad van Dordrecht.
De bisschop nodigt ons naar Dordrecht te komen en dit met hem te vieren.
Op donderdag 18 april vertrekt er rond 16.30 uur een bus vanaf de Goede
Herder kerk in Zoeterwoude-Rijndijk. We sluiten om 18.00 uur aan bij de
Witte Donderdag viering in de Antoniuskerk in Dordrecht en lopen daarna
de tocht.
De jongeren in het bijzonder nodig ik uit om mee te gaan. Een unieke kans
om op deze manier dicht bij het lijden van Christus te zijn.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Jullie kunnen je opgeven bij Riet
Heemskerk via het secretariaat: degoedeherder@yahoo.com of op mawoe-vrij ochtend via telefoon: 071 – 541 15 10.
Pastoor W. Broeders
Vieringen rond Pasen
Evenals voorgaande jaren is er binnen
de Regio Oost van onze parochie een compleet
aanbod van vieringen.
Witte donderdag 18 april
Sint Jan
: 19.30 uur Pater Moons
Goede Vrijdag 19 april
Sint Jan
: 15.00 uur Kruisweg
De Goede Herder
: 15.00 uur Kruisweg
Laurentius
: 15.00 uur Kruisweg
De Goede Herder
: 19.30 uur Kruisverheffing pastoor Broeders
Paaszaterdag 20 april
Sint Jan
: 19.00 uur Paaswake Pater v.d. Eijnden

De Goede Herder:

: 21.00 uur Paaswake Pastoor Broeders

Eerste Paasdag zondag 21 april
De Goede Herder
: 9.30 uur Paashoogmis Pastoor Broeders
Laurentius
: 11.00 uur Paashoogmis Pastoor Broeders
Tweede Paasdag 22 april
Sint Jan
: 9.30 uur 1e Heilige Communie past. Broeders
Laurentius
: 11.30 uur 1e Heilige Communie past. Broeders
Jubileum pater Christ v.d. Eijnden
Op zaterdag 6 april is pater v.d. Eijnden 50 jaar priester. Voor
één keer is de viering met Iduna een weekje naar voren
geschoven om samen met de pater en met u allen stil te staan bij dit
heuglijke feit.
Kinderkerk Palmzondag
Zondag 14 april is er weer kinderkerk. Als vanouds
heten we bij deze viering ook de kinderen van Scouting
welkom. Alle kinderen mogen voor de viering, tussen
10.00 en 11.00 uur, in de Sint Jan een palmpasenstok
maken. Na de viering kunnen zij deze wegbrengen naar
iemand die een opkikkertje nodig heeft. De werkgroep
zorgt voor de stokken en de versiering, de kinderen
mogen zelf fruit e.d. meenemen om er aan te hangen.
Vervolg bouwwerkzaamheden Sint Jan
Per 31 december 2018 is de pastorie leeg opgeleverd en de doorgang naar
de kerk definitief dichtgetimmerd. In de corridor is een berging
gerealiseerd voor alle gebruiksartikelen van de versier- en schoonmaak
groepen. Per 1 maart is de nieuwe secretariaatsruimte en de berging bij de
sacristie in gebruik genomen. Op zaterdag 30 maart zal pastoor Broeders
het secretariaat inzegenen. De werkzaamheden aan het mortuarium
vorderen gestaag. Het dak is voorzien van dakbedekking en er is gestart
met het gevelmetselwerk. In mei wordt het laatste stuk straatwerk tot de
parkeerplaats gedaan en worden er fietsenrekken bijgeplaatst.
Wordt vervolgd: Aad Berk
Paus Franciscus
Op 18 maart en 8 april wordt in de Petruskerk twee avonden gegeven over
Paus Franciscus. Deze avonden worden gegeven door pastoor Broeders en
Bas van Pampus. Van harte welkom. Aanvang 20.00 uur.

FAMILIEBERICHTEN:
Overleden:
2 maart Johanna Versteegen-Vink

98 jaar

VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR
7 april: ds. G.K.M. Smit-de Groot /14 april: mw. D. Rietveld, Berken en
Rodenrijs/ za. 20 april 20.00 uur mw. E. Verheul, Benthuizen/
21 april ds. G.K.M. Smit-de Groot / 28 april: Dhr. D. Kolff
B 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
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.

