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VIERINGEN IN MAART 2020
Zaterdag 7 maart
19.00 uur Eucharistieviering pater v.d. Eijnden

EK

Zaterdag 14 maart
19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders

PK/EK

Zaterdag 21 maart VRIJWILLIGERSAVOND
19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders

PK/EK

Zondag 22 maart KINDERKERK
12.00 uur DORPSKERK
Zaterdag 28 maart FAMILIEVIERING
19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders

PK

Na afloop van de vieringen is er koffie in de
ontmoetingsruimte. Op zaterdag 21 maart is er voor
1 keer na de viering geen koffie. De vrijwilligers van
onze parochiekern, en dus ook onze gastvrouwen,
worden die avond aansluitend aan de viering op een
andere locatie bedankt voor hun inzet.

Eucharistieviering met onze vrijwilligers en met U
In onze kerkgemeenschap tellen wij vele vrijwilligers: voor en achter de
schermen, in de liturgie en daarbuiten. Vrijwilligers zijn onmisbaar in
onze kerk: zij durven verantwoordelijkheid te dragen in deze tijd en
dragen zorg voor de medemens. Daar ben ik, daar zijn wij allen hen zeer
dankbaar voor. Die dankbaarheid willen wij uiten in een gezellige avond
met als begin het vieren van de eucharistie. Want tenslotte zijn wij allen
dankbaarheid schuldig aan de Lieve Heer zelf, die zijn leven voor ons
gegeven heeft op het kruis!
De vrijwilligers hebben inmiddels de uitnodiging in de bus gekregen, ik
wil hen hierbij uitnodigen om deze avond met alle andere parochianen
samen de eucharistie te vieren.
Zaterdagavond 21 maart om 19.00 uur, het eigentijds koor Idunakoor
en het parochiekoor zullen de viering opluisteren.
pastoor W. Broeders
Kosters en hulpkosters
Wij prijzen ons rijk met de komst van maar liefs 3 nieuwe hulpkosters
die Cok Oostdam in zijn taak gaan ondersteunen. Gerard Zwarts is al
jaren koster in de Hartebrugkerk en wil graag ook in Zoeterwoude
assisteren. U herkent Gerard aan zijn toga en superplie die hij gewend is
in de Hartebrugkerk te dragen. Voor Wilfred Bakker en Wim Klein
is de kosterstaak geheel nieuw hoewel Wim ervaring heeft als
misdienaar in een ver verleden. Vanaf deze plaats wensen wij jullie
succes toe met deze mooie vrijwilligerstaak binnen de Sint Jan.
Vastenaktie
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het jaarlijkse vastenzakje.
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26
februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt
mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en
eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden –
onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge)
mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding
hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij

krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze
projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.
U kunt (bij voorkeur) een machtiging invullen of een geldelijke bijdrage
in het zakje doen en deze deponeren in de bus achter in de kerk of in de
brievenbus van het secretariaat (nr. 15).
Eerste Heilige Communie
Op tweede Paasdag 13 april doet Tijn Bremmers in de Sint Jan (9.30
uur) zijn eerste Heilige Communie. Naast de familie en vrienden van
Tijn bent u allen van harte uitgenodigd om op deze dag samen de
verrijzenis van de Heer te vieren en om Tijn van harte welkom te heten
binnen onze geloofsgemeenschap.
Begraafplaats en afvalscheiding
Op de begraafplaats willen we het afval ook graag
gescheiden afvoeren. Het groen afval in de grote
compostbak. Het plastic in de daarvoor bestemde
PMD bak en het restafval in de grote grijze containers.
Steekschuim of oasis hoort niet bij het groenafval maar bij het restafval!
Bij voorbaat dank.
Kees Berg, werkgroep onderhoud begraafplaats
Kinderkerk en familieviering
Op Zondag 22 maart is er om 12.00 uur weer
kinderkerk. Dit keer komen we voor het eerst samen
in de Dorpskerk. We vertellen en ervaren samen met
uw dreumes, peuters en kleuters het verhaal van het verloren schaap.
Op zaterdag 28 maart is er weer familieviering in de Sint Jan. Jong en
oud zijn van harte welkom bij deze eucharistieviering waarbij we de
jongeren (communicanten, vormelingen en alle andere
belangstellenden) extra betrekken.
Ochtendgebed in de Dorpskerk
In de veertigdagentijd is er iedere dag behalve zondag, om 7.30 uur
(’s morgens) een half uurtje stilte en bezinning in de Dorpskerk.
Mooi om te melden is dat gedurende deze periode de prachtige
handgemaakte kruiswegstaties uit de Christus Dienaarkerk in de
Dorpskerk worden tentoongesteld.

Kerkfotografie.nl
Kerkfotografie brengt kerken in beeld. Uitnodigend en inspirerend.
Nagenoeg alle kerken van onze HHPP parochie (incl. Christus
Dienaarkerk en Sint Jan) en vele anderen kerken uit heel Nederland zijn
op deze site te bekijken. Beslist de moeite waard!
Familieberichten
Overleden:
2 januari
Bernardus Roessen
11 januari
Maria van der Meer-Montanus
26 januari
Huiberdina Onderwater-van Alphen
8 februari
Catharina Menken
10 februari Clazina de Boer-Koot

65 jaar
93 jaar
85 jaar
86 jaar
91 jaar

VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR
1 mrt
ds. G. Smit-de Groot
8 mrt
Mw. E. Verheul, Benthuizen
15 mrt
ds. G. Smit-de Groot
22 mrt
ds. G. Smit-de Groot
22 mrt
12.00 uur KINDERKERK
29 mrt
ds. P. Wattel, Witmarsum
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