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

NIEUWSBRIEF mei 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 MEI 2019
Woensdag 1 mei 19.30 uur Rozenkransgebed

PK

Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking: Geen viering Sint Jan
19.00 uur Dorpskerk Dodenherdenking
waarna stille tocht en kranslegging bij het gemeentehuis.
Woensdag 8 mei 19.30 uur Rozenkransgebed

PK

Zaterdag 11 mei
19.00 uur Eucharistieviering pater v.d. Eijnden

EK

Woensdag 15 mei 19.30 uur Rozenkransgebed

PK

Zaterdag 18 mei
9.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders

PK

Woensdag 22 mei 19.30 uur Rozenkransgebed

PK

Zaterdag 25 mei
19.00 uur Eucharistieviering Pater van Ulden

JK

Woensdag 29 mei (vooravond van Hemelvaartsdag)
19.00 uur Eucharistieviering Pastor van Paassen

PK

Zaterdag 1 juni Pinksternoveen
19.00 uur Woord en Gebedsviering M. Onderwater

PK

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

Roepingenzondag 2019 Bid tot de herder
De bijbel kent de zeven zaligsprekingen uit de Bergrede van Jezus (Mt.5).
Maar in zijn voordracht op de Landelijke Impulsdag ‘BETER HOREN’ in
Utrecht van 7 november 2018 sprak onze bisschop Mgr. Van den Hende
over de zeven ‘betersprekingen’ om de gemeenschap beter te kunnen
vormen. Roepingen ontstaan in de geloofsgemeenschappen. Maar de
vraag is of onze geloofsgemeenschappen de omgeving zijn om Gods stem
te verstaan? De bisschop spoorde ons aan en gaf ons zeven
betersprekingen mee. Beter horen, beter zien, beter bidden, beter binden,
beter buigen, beter vertrouwen, beter kiezen en tenslotte meer toeleg op de
heiligheid. Op Roepingenzondag 12 mei a.s. zal een brochure worden
uitgegeven waarin deze zeven ‘betersprekingen’ staan uitgewerkt met een
Bijbeltekst. Voor iedere dag van de week één gebed, om samen te bidden,
erover te mediteren en ernaar te handelen, opdat wij een gemeenschap
mogen vormen waar mensen mogen streven naar heiligheid en waarin de
roepstem van de Heer gehoord kan worden tot opbouw van zijn Kerk hier
op aarde. U kunt deze brochure bestellen via het emailadres:
p.vandijk@bisdomrotterdam.nl
Rozenkransbidden
In de meimaand gaan we op woensdagavond weer de
rozenkrans bidden ter ere van de Heilige Moeder Maria. Het
parochiekoor ondersteunt het gebed met mooie Marialiederen.
Zaterdag 4 mei Geen viering
In overleg is besloten om i.v.m. de dodenherdenking de geplande Woorden gebedsviering te laten vervallen. Wilt u toch graag naar de kerk dan is
er op 4 mei in de Petruskerk om 19.00 uur een Eucharistieviering met pater
van Ulden. Zondag 5 mei is er om 9.30 in de Goede Herderkerk en om
11.00 uur in de Laurentius een Woord en gebedsviering.
(H)eerlijke lentemarkt wereldwinkel
Op de wereld Fairtrade Dag op zaterdag 11 mei a.s. organiseert
Wereldwinkel Zoeterwoude voor de 4e keer op het Dorpsplein en in de
Dorpsstraat te Zoeterwoude Dorp een (h)eerlijke en duurzame lentemarkt
van 10.30 uur tot 15.00 uur. Naast de wereldwinkel zijn er vele andere
kraampjes met (h)eerlijke producten te koop. Daarnaast zijn er jonge
dieren, er is muziek, straattheater, spreekuur bij de burgemeester en
aandacht voor duurzaam bouwen en duurzaamheid in- en om het huis.
Iedereen is van harte uitgenodigd om dit lentefeest mee te vieren!

Samen op weg naar …….. Pinksteren
26e Pinksternoveen Het Groene Hart
Samen op weg, samen biddend om de Geest, om de
kracht van de Helper die Jezus ons beloofd heeft. Dat
doen we, zoals al vele jaren, met de Pinksternoveen die
tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gehouden als
voorbereiding op het Hoogfeest van Pinksteren.
Op vrijdagavond 31 mei openen we de noveen in een gezamenlijke viering
in Aarlanderveen, daarna slingert de noveen zich in 2 kringen door het
Groene Hart om op zaterdag 8 juni weer samen te komen voor de
feestelijke slotviering in de H. Joannes de Doper kerk in Boskoop.
Iedere avond worden we welkom geheten in steeds een verschillende kerk
voor een woord- en gebedsviering verzorgd door ervaren vrijwilligers. In
het weekend past de noveen zich aan aan de reguliere weekendvieringen.
Het thema is dit jaar De kracht van de Geest. De kracht van de Geest die
zich niet beperkt tot een kerkelijke gemeenschap maar werkt als een
doorbrekende liefdeskracht in heel de menselijke samenleving.
We kunnen meewerken met die kracht door vreugde te brengen en het leed
van onze medemensen te verlichten. De kracht van de Geest opent de blik
van mensen voor elkaar wanneer we proberen mensen te zien door Gods
ogen, door te leren kijken uit liefde, zonder vooroordelen.
Het schema van de kring waarin de Sint Jan deelneemt vindt u hieronder.
Over de vieringen in de andere kring ( Rijpwetering-Alphen ad Rijn Langeraar-Roelofarendsveen-Ter Aar- Noorden-Leimuiden) kunt u
informatie vinden op de website www.sintjandd.nl

Vrijdag 31 mei

19.30 uur

HH Petrus en Paulus,
Noordeinde 26 Aarlanderveen

Zaterdag 1 juni

19.00 uur

Sint Jan Zoeterwoude-dorp

Zondag 2 juni

11.00 uur

Ipse de Bruggen, Spoorlaan 19, Zwammerdam

Maandag 3 juni

19.30 uur

St. Willibrordus, Overtocht 20 - Bodegraven

Dinsdag 4 juni

19.30 uur

De Lichtkring, Amerikalaan 91 – Alphen ad Rijn

Woensdag 5 juni

19.30 uur

Bernardus, Rijndijk 108, Hazerswoude rd
H. Petrus en Paulus
Dorpsweg 24, Reeuwijk -dorp
St. Johannes Onthoofding
Oosteinde 23, Moordrecht
H. Joannes de Doper
A.P. van Neslaan 50, Boskoop

Donderdag 6 juni 19.30 uur
Vrijdag 7 juni

19.30 uur

Zaterdag 8 juni

19.00 uur

FAMILIEBERICHTEN:
Eerste Heilige Communie 2e Paasdag 22 april:
Thomas Vurens, Sanne Mooijman, Lena Piotrowisz,
Zara Nolten, Gijs Koek
Overleden:
14 maart Theo Schuur
28 maart Mien Jansen-Kuyf
29 maart Cornelia Lelieveld-Roeleven

68 jaar
87 jaar
93 jaar

VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR
5 mei: ds. G.K.M. Smit-de Groot /12 mei: ds. H. de Waal, Nijland/
19 mei: mw. E. Verheul, Benthuizen/26 mei: ds. G.K.M. Smit-de Groot /
30 mei: Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. G.K.M. Smit-de Groot
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.
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.

