
 

     

   RK kerk Sint Jan Zuidbuurtseweg 15  2381 LB Zoeterwoude  

   Secretariaat: tel. (071) 5801215   sintjansparochie@hotmail.com                 

         Bereikbaar: dinsdag van  9.30- 11.30 uur en vrijdag van 8.30 – 11.00 uur 

                       Pastoor W.Broeders: 06 27140117    w.p.l.broeders@gmail.com 
            

    NOODTELEFOON  06 13295436  
 

    
VIERINGEN IN APRIL 2020 
 

Helaas door de maatregelen rondom het Coronavirus zijn ook alle 

activiteiten rond onze kerkelijke vieringen lamgelegd, in ieder geval tot na 

de Pasen, maar de kans dat dat nog langer gaat duren is zeker aanwezig. 

Via de landelijke media en via de website van de regio Oost: www.hhpp-

oost.nl kunt u de stand van zaken volgen. Beschikt u niet over een 

internetverbinding of een computer neem dan gerust contact op met een 

van de leden van de pastoraatsgroep, namen en telefoonnummers vindt u 

achterop deze nieuwsbrief. 

 

PALMTAKJES 

De Sint Jan is dagelijks open van 11.00 tot 17.00 uur. 

Na (palm) zondag 5 april staat er achter in de kerk een mand klaar met 

gezegende palmtakjes, voor uzelf of om mee te nemen voor anderen.  

Uiteraard blijven we omzien naar elkaar. Nu we elkaar niet in de kerk 

treffen kan het heel welkom zijn tussendoor even telefonisch 

contact met elkaar te zoeken en te vragen of er ergens hulp nodig 

is. U blijft uitgenodigd dagelijks te bidden om 12.00 uur of 

wanneer het uitkomt. Op woensdagavonden wordt er van 19 uur 

tot 19.15 de klokken geluid als uiting van dank voor de vele 

werkers in de zorg en allen die daar direct mee te maken hebben. 

Ik wens u allen Gods nabijheid en sterkte toe. 

Margreet Onderwater 

 

  Parochie HH Petrus en Paulus 
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EEN WOORD VAN DE PASTOOR 

Kijken of zien                                                                                                               
In deze zeer bijzondere tijd, waarin wij allen geraakt worden door de 

verspreiding van het Corona-virus gaan onze ogen ook langzaam open. 

Open voor de solidariteit met de ander, open om elkaar te helpen waar dat 

kan en nodig is. In ons gezamenlijk gebed, bij een hulpvraag van de ander, 

een telefoontje, een appje of een groet op afstand. Zeker voor al die mensen 

die geen bezoek kunnen ontvangen en zich  eenzaam en verlaten voelen. 
 

Doop                                                                                                                                
De blindgeborene in het evangelie ging zich wassen in het badhuis van de 

Siloam, een verwijzing naar de doop. Voor ons mensen die gedoopt zijn en 

de weg willen gaan van geloof zullen beseffen dat ook deze weg een weg is 

van groeien en leren zien. Leren zien met de ogen van Jezus. 
 

Duidelijk                                                                                                                            
Deze week hoorde ik in een talkshow op de televisie iemand zeggen: Ik 

besef nu pas dat de wereld voor een groot deel mede afhankelijk is van 

mensen met een verzorgend beroep, de verpleegkundigen, de artsen, 

mensen in schoonmaakbranche, de vele ondersteuners op dat vlak. Direct 

heb ik een aardig appje gestuurd naar de mensen op Vronesteyn die zorgen 

dat ons huis blinkt en veilig wonen is. Zij verdienen het.  
 

  Zondag Laetare                                                                                                   

We zijn  halverwege de Vasten, zondag Laetare, verheugt u! Waarover 

kunnen wij ons verheugen? We zitten gevangen in onzekerheid en angst. 

Hoe lang gaat dit duren? Hoe gaat het met onze zieken? Met de mensen die 

ons verzorgen? Houden ze het vol? Hebben we genoeg i.c. bedden? 

Allemaal vragen, die ik in mijn gebed, ik hoop samen met u, in de handen 

van de Heer zelf leg. Dat alles zal ons troost, bemoediging en vertrouwen 

geven.   Bidden is……… binnentreden in het hart van Jezus om zo zijn 

gevoelens te begrijpen. 

  Pastoor W. Broeders  

 

(Ingekorte) Brief van het Pastoraal team aan alle parochianen   
 

Op Aswoensdag begonnen we ons voor te bereiden op de Goede Week en 

Pasen. We maakten onze ‘vasten-voornemens’ en overal begon al gewerkt 

te worden aan de liturgie en koorzang voor Palmzondag, het Triduüm met 

natuurlijk Pasen. De Vastenactie, de Vormsel- en 1
e
 Communie- 

voorbereiding waren in volle gang. Maar alles is nu stil gelegd. Ongekend. 



Mensen die de oorlog hebben meegemaakt zeggen dat dit toen nooit 

gebeurd is. Heel de wereld is door dit ongekende getroffen. Wie had een 

paar weken geleden kunnen denken, dat alles wat we graag doen, elkaar 

ontmoeten, sporten, reizen, uit eten gaan, winkelen en zo veel meer, een 

tijd niet meer kan. En het ongekende maakt ons ook angstig: hoe gaat het 

lopen? Wie gaat het treffen? Hoe verder met werk en met bedrijven die in 

financiële nood kunnen gaan verkeren? Zorg over onze ouderen en zieken, 

over de kinderen, over onszelf … 

Tegelijk zien we ook een nieuw soort solidariteit ontstaan: verplegend 

personeel dat bewonderenswaardige zorg verleent, vrijwilligers die zich 

aanmelden voor de zorg, buren die spontaan aanbieden boodschappen te 

doen, jongeren die zich melden om ouderen te gaan helpen, China dat 

artsen stuurt naar Italië, personeel dat doorwerkt waar nodig en mogelijk. 

Ook onze thuissituaties zijn verandert: Gezinnen 24/7 samen in huis, 

kinderen en jongeren die via internet verder leren, maar ook een nieuw 

soort alleen-zijn en het zware van het moeten wachten op wat komen gaat.  

 

Ook al is alles stil gevallen zoals wij het gewend waren, laten we toch ‘in 

beweging’ blijven. Graag sporen wij u aan om: 

- Op welke wijze ook de Eucharistieviering te blijven volgen.  

via de TV of internet en in verbondenheid met elkaar.  

- Elke dag momenten van gebed en bezinning te nemen.  

      Alles lijkt teruggebracht te worden tot het wezenlijke. Daarmee is dit 

      ook een tijd van bezinning. 
 

De Goede Week en Pasen 

Deze dagen kunnen dus niet gevierd worden in open kerken. Maar we 

gaan ze wel vieren. Hoe u deze dagen thuis kunt meevieren, zullen we 

aanreiken wanneer ze naderen.  
 

Laten we samen de genade vragen om op de Heer te blijven vertrouwen. 

Hoe zaken ook lopen we zijn in Zijn Hand. Hij behoedt ons en bewaart 

ons leven zelfs door de dood heen. Na Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 

komt Pasen. Hartelijke groet en in Christus met u verbonden, 

 

Pastoor Broeders  06 27 14 01 17    w.p.l.broeders@gmail.com 

Pastoor Smith  071 513 0700      jhsmithpr@gmail.com 

Diaken Clavel  06 53 73 23 62    diakengjclavel@gmail.com  

Past. werkers Bas v. Pampus en Marlène Falke-De Hoogh 06 53 24 91 87  

 



GEBED VAN DE BISSCHOPPEN 

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden: 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat U 

met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid.  

Door Christus onze Heer. Amen. 
 

FAMILIEBERICHTEN Overleden: 

20-02 Adriana Berg - van Benten              89 jaar 

15-03  Stien v.d. Werf- Noordermeer        93 jaar 

18-03  Marianne Hoogervorst-de Leeuw  74 jaar 

 

CONTACTPERSONEN PASTORAATSGROEP SINT JAN 

Pastoor Broeders  06 27140117 

Margreet Onderwater 071 5804073 / 06 53739954 

Annie Borst  071 5803283/ 06 57009807 

    Chantal de Koning  06 24151632 

Aad van Slingerland  071 5802236/06 10196206 
 

 

 

Redactie Nieuwsbrief:    oranjeboekje.sintjan @ gmail.com  
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