
 

 

   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 Broeders  06 27140117 

 

Vieringenrooster JUNI 2022 
 

 

Za 4 juni PINKSTEREN 

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders             PK 
 

Zaterdag 11 juni  

19.00 uur Gebedsviering M. Onderwater             EK 
 

Zondag 12 juni in de Dorpskerk 

12.00 uur KINDERKERK Thema: De Bruiloft in Kana 
 

Zaterdag 18 juni  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Smith               JK 
 

Zaterdag 25 juni  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders         PK 
 

Zaterdag 3 juli  

19.00 uur Eucharisiteviering Pastoor Broeders            PK 

 
 
 

PK= Parochiekoor   EK= Eigentijds Koor JK=Jongerenkoor 
               

Na de vieringen is er koffie voor iedereen.  

u bent van harte welkom ! 
 

Thuis meevieren via www.kerkdienstgemist.nl 

 

                          Parochie HH Petrus en Paulus 
 

                        SINT JAN’S ONTHOOFDING                       
                                  ZOETERWOUDE-DORP 

                                 Nieuwsbrief JUNI 2022  
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Gaat u mee op bedevaart? 
Op maandag 29 augustus a.s. gaat het Groene Hart 

samen met Leiden op bedevaart naar Kevelaer.  Al 

sinds 1642 wordt er in deze plaats een 

wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd 

Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de 

‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der 

bedroefden’.  

Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op 

weg van Weeze naar Geldern en bad bij het 

hagelkruis op een kruising vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot 

driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je 

voor mij een kapelletje bouwen!” Dat is gebeurd! Zo komen er tot 

op de dag vandaag vele mensen naar dit bekende 

Mariabedevaartsoord!  

Gaat u mee op de bedevaart?  

Het programma biedt gezamenlijke vieringen, de 

Kruisweg wordt gelopen en gebeden en er is een 

lichtprocessie. Maar ook de ontmoetingen zijn 

belangrijk tijdens de maaltijden en de avond.  

U kunt zich opgeven of informatie inwinnen bij Wim 

Barning: via de mail: wimbarning@ziggo.nl of per telefoon 06 – 

53712650. 

Zelf maak ik ook een groot deel van de bedevaart mee.  

Het is altijd heel mooi om met parochianen op bedevaart te gaan. 

Ik hoop u te ontmoeten. 

Pastoor W. Broeders  

 

Eigentijdse vieringen 

In een sfeervolle viering werd op zaterdag 7 mei afscheid genomen 

van pater Christ v.d. Eijnden als voorganger in de eigentijdse 

vieringen.  

Om de voortgang van de vieringen te bespreken wordt binnenkort 

een afspraak gemaakt tussen tekstgroepen en pastoor/gebedsleider 

om te kijken wat elkaars verwachtingen zijn voor de toekomst. Het 



is geen geheim dat de liturgische benadering van de eigentijdse 

vieringen en de traditionele vieringen van pastoor Broeders ver 

uiteen liggen. Wij hopen van harte dat er een samenwerking 

mogelijk is waarin alle partijen zich kunnen vinden. De eigentijdse 

vieringen van zaterdag 11 juni en van zaterdag 9 juli zullen worden 

voorgegaan door gebedsleider Margreet Onderwater. 

 

Vrijwilligers vieringen Emmaus 

Kort geleden is weer gestart met de maandelijks Eucharistieviering 

in de Serre in zorglocatie Emmaus. Bewoners en omwonenden zijn 

erg blij dat de pastoor weer kan komen en zij weer samen kunnen 

vieren. De belangstelling voor de viering is groot, zo groot dat we 

wat extra handen nodig hebben om mensen te halen en te brengen 

en om te assisteren bij het koffie schenken. Wilt u eens in de maand 

(woensdagmorgen) helpen bel of mail dan even naar Margreet 

Onderwater 06 53739954 / 

margreetonderwter2@gmail.com 

 

Kinderkerk zondag 12 juni 

Op zondag 12 juni is er weer kinderkerk. 

Dit keer in de Dorpskerk aan de 

Dorpsstraat. Het thema is “de Bruiloft te 

Kana” . Het bekende bijbel verhaal wordt 

op een speelse manier verteld, er worden veel liedjes gezongen en 

kinderen worden actief bij de viering betrokken. 

Ouders (en grootouders) met kinderen in de leeftijd  

van 2 tot 8 jaar zijn van harte welkom.  

 

Sacramentendag 2 en 3 juli 

Noteert u alvast in de agenda, de fietstocht langs de kerken van 

onze parochie. De kerken die meedoen besteden allen aandacht aan 

één van de 7 sacramenten. Een mooi initiatief dat uw aandacht 

zeker verdient. 

U kunt fietsen op zaterdag 2 én zondag 3 juli tussen 13.00 en 16.30 

uur. Routekaarten zijn tegen die tijd beschikbaar en u kunt starten 

bij alle deelnemende kerken. Meer nieuws volgt! 



  FAMILIEBERICHTEN 

  Overleden: 

   27 april Anneke de Jong     59 jaar 

   

  

 DORPSKERK 

  https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

 

 

 

 

 

 

 

  

B  BANKREKENINGNUMMERS;   

     Kerkbijdrage/kerkbalans NL93INGB0002564772 of  

     NL75RABO0375304 800  t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan 

     Misintenties en overige zaken NL95INGB0000271753  

B  t.n.v. HHPP Sint Jan 

 

 

BEHEERCOMMISSIE 

René Goossen: 06 20966485               rene.goossen@gmail.com 

Aad Berk: 071 5803029                       aad.berk@hotmail.com 

Bert v.d. Bosch 071 5803073 

Cees Janson 071 5802691 

 

   

PASTORAATSGROEP  

Pastoor Broeders  06 27140117 

Margreet Onderwater 071 5804073 / 06 53739954 

Annie Borst  071 5803283/ 06 57009807  annie_borst@msn.com 

    Chantal de Koning  06 24151632   
 

 

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN 

Redactie: Annie Borst-Mooijman,  Burg. van Outerenstraat 23 

tel: 071 5803283   oranjeboekje.sintjan @ gmail.com    
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