FAMILIEBERICHTEN
Overleden
06 februari
14 februari

Cornelis van der Werf
Johannes Slingerland

96 jaar
82 jaar

VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR
03 mrt ds. R. Klijnsma, Pijnacker / 10 mrt: ds. G.K.M. Smit-de Groot
17 mrt: ds. G.K.M. Smit-de Groot / 24 mrt: mw. H. van Gosliga,
Hazerswoude/ 31 mrt: ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen
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.

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

NIEUWSBRIEF maart 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

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 MAART 2019
Zaterdag 2 maart
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Aswoensdag 6 maart
19.30 uur Gebedsviering M. Onderwater

PK

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

EK

Zondag 10 maart
11.00 uur KINDERKERK
Zaterdag 16 maart
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

JK

Zaterdag 23 maart
19.00 uur Eucharistieviering Pater van Ulden

PK

Zaterdag 30 maart FAMILIEVIERING
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

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

WJD Panama 2019
De laatste twee weken van januari waren er meer dan 700.000 jongeren en
hun begeleiders te gast in Panama, waar de Wereld Jongeren Dagen
werden gehouden. In de eerste week werden de 100 Nederlandse jongeren
ontroerend hartelijk ontvangen in Soná, een plaatsje in het bisdom
Santiago. Ik heb daar een hartelijke en open kerk ontmoet, arm, maar diep.
Zij zingen en bidden met hun hele lichaam, ze dansen en klappen.
Gastvrijheid staat voorop, als de gast het maar naar zijn zin heeft. Rijk zijn
ze niet, maar ze geven wat ze hebben. Ze zijn blij, zij delen het geloof met
ons. Het werd één groot geloofsfeest!
De tweede week waren wij te gast in een arm dorpje aan de rand van een
voorstad van Panama City. Die week werd doorgebracht met de paus in
ons midden. De komst van de Paus is dan ook een ware happening! De
jongeren lopen voor hem uit. Hij weet de jongeren met zijn woorden ook
te bemoedigen en uit te dagen. Hij zegt: ‘Het christendom is niet een
opsomming van te geloven waarheden, op te volgen regels of van ge- en
verboden, maar een Persoon die mij oneindig lief heeft en naar mijn liefde
verlangt en vraagt die liefde te delen met mijn medemensen’.
Tijdens de avondwake, de gebedsviering op zaterdagavond voor de laatste
eucharistieviering op de zondag werd de eucharistie uitgesteld in een zeer
grote monstrans en riep hij alle jongeren op hun leven, ja de wereld bij de
Heer te brengen in de eucharistie. Muisstil was het over het hele veld met
700.00 uur jongeren. Het bebloede gewaad en de mijter van de vermoorde
Latijns-Amerikaanse bisschop Oscar Romero lagen voor de paus op de
grond. Dit was voor mij het indrukwekkendste moment van de hele reis!
Een strijdbare kerk, een kerk die niet ophoudt te strijden voor recht van
geboren en ongeboren mensen, een kerk die opkomt voor de armen, een
kerk die opkomt voor de eenzamen, een kerk die de liefde van Christus
predikt voor alle mensen. Dat moeten wij in de gaten blijven houden
temidden van alles wat er momenteel in de kerk gebeurt!
Pastoor W. Broeders
Kerkbalans 2019 “KERK ZIJN WE SAMEN”
Onder het motto “Geef voor je kerk” is in januari weer de
Actie Kerkbalans 2019 gestart. Met de, in de komende maanden, nog
gereed te komen voorzieningen van mortuarium en secretariaatsruimten
beschikken wij dan weer over een prachtige en geheel gerestaureerde kerk,
waarin wij samen kunnen komen om te vieren, dopen, trouwen, rouwen en
bidden. Waar we na de mis een kopje koffie of thee kunnen drinken, en
elkaar kunnen ontmoeten en spreken. 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. Uw bijdragen zien
wij graag tegemoet op een van onze volgende rekeningen:
NL93 INGB 0002 5647 72 of NL75 RABO 0375 3048 00
t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan
Bij voorbaat hartelijk dank!
De veertigdagentijd en de ochtendgebeden in de Dorpskerk
Vanaf Aswoensdag 6 maart tot Pasen (21 april) is er iedere ochtend,
behalve zondags, van half acht tot acht uur de kans om in rust, gebed en/of
meditatie een (ideale) start van de dag te maken.
Een van de mooiste plekken om tijdens de lijdens- of
veertigdagentijd de lente te zien naderen is het koor van de
Dorpskerk. Daar komt de zon het eerst binnen, elke dag een
paar minuten eerder en krachtiger. Pasen en de lente nemen er veertig
dagen voor om hun vrolijkheid en warmte, maar ook hun zegen en
aanwezigheid in eerst kleine, dan steeds ruimere, dosering aan ons mee te
delen. En ze doen het samen, omdat Pasen en de lente beide nieuw leven
en de opstanding van alles waarop wij hopen zijn. Het gaat maar
eenvoudig om een half uur zingen, bidden en stil zijn. Soms is het koud;
soms dwalen je gedachten af, alle kanten op. Maar je komt samen gauw in
het ritme en groeit vol verwachting toe naar een gezamenlijk beleefd
Paasfeest. Dat kan een hele ervaring zijn. Op de eerste ochtend, woensdag
6 maart, zal Margreet Onderwater het askruisje geven.
Raad van Kerken Zoeterwoude
Orgelconcert Dorpskerk
Vrijdagavond 29 maart om 20.00 u. wordt in de Dorpskerk een concert
gegeven door het jonge duo Adriaan Hoek (orgel) en de violiste Alisa
Dijk. Meer informatie over het programma vindt u binnenkort op
http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl. Kaarten à € 9,- zijn vanaf
19.30 uur. verkrijgbaar aan de kerk (tot en met 21 jaar vrij entree).
P.S. Kees van Diemen is bereid iemand mee te nemen. Een rollator kan
mee. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken (06-12291806)
Zangbundels
De rode zangbundels van de Christus Dienaarkerk kerk zijn
overbodig en overtallig geworden. De komende 4 weken liggen
zij achter in de Sint Jan op de leestafel. Ieder die dat wil mag er een of
meerdere meenemen.

