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We gaan vermoedelijk een rare kerst beleven. 
Gewoonlijk is dit toch een tijd waar mensen el-
kaar opzoeken, we tijd maken voor elkaar. Een 
tijd waar heel wat mensen de kerk zoeken, ook 
als dat in de rest van hun leven zo'n grote plek 
niet of niet meer heeft. Samen zijn. Samen 
zingen. Samen iets beleven van een 
vreedzame, warme wereld. Sa-
men vieren dat dat mogelijk is. 

Maar onze wereld is door 
ziekte in de tang genomen. 
Mensen raken geïsoleerd, 
feesten worden niet gevierd, 
er wordt eenzaam gerouwd. 
Zelfs de gewonere dingen 
worden geraakt. We raken elkaar 
niet aan, we mijden winkels, cafés 
en restaurants gaan iedere keer weer 
dicht. En dat gaat de kerst dit jaar ook kleuren.
We bevinden ons dan ironisch genoeg in buiten-
gewoon goed gezelschap! Ook in die tijd was de 
wereld in de tang genomen, door menselijke 
macht van de Romeinen die zo nodig de bevol-
king wilden tellen. Josef en de hoogzwangere 

Maria gingen dus op weg. Maar ook voor hen was 
de horeca gesloten. Ze moesten het maar met el-
kaar zien te rooien. Een ontwrichte samenleving. 
Twee ontwrichte levens. En daarin wordt Jezus 
geboren.

Een wereld die Gods Koninkrijk gelijk is. heeft 
Gods menswording niet nodig. Een 

verwonde en verharde wereld 
wél. En dus breekt God door het 

pantser van onze verharde sa-
menleving heen. Zo is het al-
tijd al geweest en zo zal het 
in onze tijd ook zijn. In Jezus 
wordt God mens, Hij is God de 
Zoon. Plaats of geen plaats, Hij 

breekt in ons leven binnen. Hoe 
vreemd deze kerst wellicht ook 

zal zijn, hoe klein we het wellicht 
ook zullen moeten vieren, hoe alleen je 

misschien ook bent: God breekt in je leven bin-
nen. God kust deze aarde om ieder van ons te 
redden en te winnen voor Zijn wereld. Je bent 
niet alleen want Hij is er en zal er zijn.
We gaan deze kerst nooit meer vergeten.

Pastoor Van Klaveren
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Leden pastoraal team 

Vlnr: pastoor Van Klaveren, diaken Everts en diaken 
Schuurmans. Op de foto ontbreken pastor Rob 
Lijesen en pastoraal werkster Saskia van Winden.
Contact: 0182-513056, bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of parochie@
sintjandd.nl 

Pastor van Dienst
Een lid van het pastoraal team is de gehele week 
bereikbaar voor specifieke en dringende pastorale 
vragen. De Pastor van Dienst is telefonisch bereik-
baar via 0182-586036. 
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Pastorale

God breekt in je leven binnen

Viering van Barmhartigheid

Ter voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis zal 
er in diverse geloofsgemeenschappen een viering van 
Barmhartigheid worden gehouden. In de viering zal er 
een gewetensonderzoek en boetemoment zijn. Aan-
sluitend is er uitstelling van het Allerheiligste en aan-
bidding. Ook is er gelegenheid voor het ontvangen van 
het Sacrament van Boete en Verzoening. De viering zal 
afgesloten worden met de zegen van de Allerheiligste.
De vieringen van Barmhartigheid zijn als volgt:
Woensdag 16-12: 09.00 uur - Reeuwijk
aanmelden via secretariaat Reeuwijk 
e-mail: reeuwijk@sintjandd.nl

Donderdag 17-12: 09.00 uur - OLV Gouda
aanmelden via secretariaat Gouda 
e-mail: gouda@sintjandd.nl 
Vrijdag 18-12: 09.00 uur - Bodegraven
aanmelden via secretariaat Bodegraven 
e-mail: bodegraven@sintjandd.nl 
Maandag 21-12: 19.00 uur - Boskoop
aanmelden via secretariaat Boskoop 
e-mail: boskoop@sintjandd.nl 
Dinsdag 22-12: 19.00 uur - Waddinxveen
aanmelden via secretariaat Waddinxveen 
e-mail: waddinxveen@sintjandd.nl 

Met stomheid geslagen

Ook dit spreekwoord kent een Bijbelse achtergrond. 
Zacharias is getrouwd met Elisabeth, de nicht van 
Maria. Een engel verschijnt en vertelt Zacharias dat 
Elisabeth een kind zal baren. Zacharias zegt tegen de 
engel dat hij het eigenlijk niet kan geloven omdat 
zijn vrouw en hij al zo oud zijn. Dan zegt de engel: 
'Omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woor-
den […] zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot 
de dag waarop dit alles gaat gebeuren'. Zo geschie-
de. Zacharias kon pas weer praten op de dag dat zijn 
zoon Johannes (de Doper) werd geboren.  
Met stomheid geslagen: als je niet kunt geloven wat 
er gebeurt, als het te groot is om te bevatten, als er 
zoiets heftigs gebeurt dat je er geen woorden voor 
kunt vinden. Het gebeurde Zacharias letterlijk in het 
Bijbelse verhaal, maar het is ons dit jaar ook gebeurd 
door het coronavirus dat over de wereld waart. 
We hebben het over niets anders meer. Er zijn al 
zoveel woorden aan besteed door onszelf, door de 
omgeving, door de deskundigen. We houden niet 
op met praten. Zoveel woorden, zoveel geluid, maar 
toch… ook wij zijn met stomheid geslagen. Wat is er 
gebeurd met onze wereld, met ons leven? Hoe gaat 
het verder? Is er een les te leren? We weten het niet. 
Deze Kerst zal anders zijn dan andere jaren. Maar 
toch, ook dit jaar komt het Licht weer in de wereld. 
En dat geeft vertrouwen. We wensen u toe dat het 
toch ook een mooi kerstfeest wordt. Zalig Kerstmis. 
Redactie Bodegraven - Illustratie: Sandra Noij

Reacties naar aanleiding van deze Voorloper kunt u 
sturen naar redactie@sintjandd.nl. 
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Advent en kerst anno 2020: 

Waar kijken wij naar uit?

Het leven vóór de coronatijd is zoveel an-
ders dan het leven in de coronatijd. Niets is 
meer vanzelfsprekend. De decembermaand 
die als een gezellige maand voor kinderen 
en volwassenen voor de deur mag staan, be-
gon voor de kinderen al met een bijzondere 
aankomst van Sinterklaas. Niet per stoom-
boot, niet per trein en zonder publiek. Zelfs 
de plaats waar de goedheiligman aankwam 
was vooraf niet bekendgemaakt. 

De adventstijd die daarop volgt is een tijd van 
uitzien. Vier adventszondagen die ons begelei-
den naar het kerstfeest, maar is dit uitzien er in 
deze coronatijd nog wel? Ja, ik denk het wel! We 
ontsteken het licht in een duistere tijd. We zijn 
als christenen niet geroepen om in duisternis te 
leven maar te leven in het licht. Deze gedachte 
wordt gesymboliseerd in de adventskrans. Het 
groen verwijst naar nieuw leven en het licht dat 
steeds groter wordt staat voor het Licht dat onder 
ons komt wonen en wij met Kerst heel bewust 
mogen ervaren. Jezus wordt geboren in een stal 

tussen de dieren. In de gedaante van een klein 
kind laat God zien dat Hij dichtbij wil zijn en on-
der ons wil wonen. Hoe mogen wij Zijn aanwe-
zigheid, Zijn geboorte, Zijn licht ervaren in ons ei-
gen leven? En hoe vier je Kerst thuis nu wij maar 
met een paar mensen bijeen mogen zijn? 
Wij kunnen hier over doemdenken en neerslach-
tig worden, maar dit geeft geen energie (geen 
licht). Wij kunnen ook van de positieve en hoop-
volle gedachten uitgaan! Kijk hoe je licht, Zijn 
licht, in de wereld en in jouw wereld brengt. De 
coronatijd vraagt om creativiteit. Een telefoontje 
in plaats van een appje. Een kaart of een teke-
ning met een hartelijke wens naar iemand waar-
van je weet dat die alleen zit met kerst. Onze 
vaste contacten verlopen veelal via WhatsApp, 
Facebook en Instagram. Je inleven in die ander 
die buiten je vaste contacten valt en kijken wat 
je voor hem of haar kan betekenen. Jezus bracht 
met zijn komst en in zijn leven licht in de wereld, 
niet alleen toen, maar elke dag opnieuw mogen 
wij Zijn Licht ervaren en actief doorgeven. 
Namens het pastoraal team wens ik u en jou vele 
lichtvolle dagen toe in het bijzonder met Kerst-
mis en een gezond en gezegend nieuw jaar.

Saskia van Winden, pastoraal werkster
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Misdienaardag 2020

Op zaterdag 12 september organiseerde het 
bisdom een middag voor misdienaars. Vanuit 
vele parochies kwamen misdienaars bijeen. 
De jongste kinderen gingen op ontdekkings-
tocht door de Willibrorduskerk onder leiding 
van Steffi en Maurice. De tieners deden een 
soort (pub) kerkquiz in de Doortocht. En voor 
de begeleiders en ouders was er een lezing,  
gegeven door bisschop van den Hende. Een 
geslaagde middag. Na afloop ontvingen alle 
kinderen het nieuwe bijbel kwartetspel dat is 
ontwikkeld door het bisdom vanwege het jaar 
van het Woord van God. Hieronder het verslag 
van Lieke de Vos.

Lia Nottelman

Met maar liefst twee begeleiders, vier acolieten 
en twee misdienaars kwamen we om 12.30 uur 
aan. Nadat we verzameld hadden bij de kerk en 
de laatste mensen onderweg hadden opgehaald, 
hoefden we dit jaar niet ver te reizen. Het evene-
ment vond namelijk plaats in Bodegraven, waar 
we eerst hartelijk werden ontvangen met een 
koekje en wat drinken. Na wat gekletst te heb-
ben was het tijd om naar de kerk te gaan om daar 
de opening van de dag te ervaren. Het welkomst-
woord werd verzorgd door niemand minder dan 
de bisschop, mgr. Van den Hende.
Voor de misdienaars (van 8 t/m 12 jaar) was er 
een speurtocht door de kerk georganiseerd. Ook 
kregen ze de mogelijkheid verschillende liturgi-
sche voorwerpen te leren kennen door ze in de 
sacristie te bewonderen. Verder kregen ze een 
workshop genaamd 'Waarom lezen we de Bijbel?' 
en speelden ze nog verschillende leuke spellen.
Voor de acolieten, de 12- t/m 18-jarigen, was 
iets anders georganiseerd, namelijk een leuke 
quiz. Hierbij werden zowel open als meerkeu-
zevragen gesteld en vragen over het geloof en 
over willekeurige onderwerpen afgewisseld. Ver-
volgens konden de antwoorden op het antwoor-
denblad opgeschreven worden. Niet alle vragen 
waren even makkelijk, maar gelukkig kreeg het 
creatiefste antwoord per vraag ook een punt!

Ook de begeleiders werden op deze dag niet 
vergeten. Zij woonden, terwijl de misdienaars en 
acolieten met hun activiteiten bezig waren, keu-
rig op anderhalve meter een workshop bij, ge-
geven door bisschop Van den Hende. Een unieke 
ervaring dus, ook voor de volwassenen.
Afsluitend vond er een eucharistieviering plaats 
in de kerk, bijgewoond door alle aanwezigen van 
de dag. Hiervoor trok iedereen zijn misdienaars- 
of acolietenpak aan. Het was erg fascinerend 
om allemaal verschillende soorten en maten 
misdienaars- en acolietenpakken te zien. Er was 
speciaal veel aandacht voor de woorddienst in 
de eucharistie, want deze dag presenteerde bis-
schop Van den Hende ook een kwartetspel over 
het woord van God, dat we na afloop allemaal 
mee naar huis kregen. Echter was dat niet het 
enige waarmee we de auto instapten, want tij-
dens deze viering werden ook de prijzen van de 
speurtocht en de quiz uitgereikt. Voor elk evene-
ment was er een eerste, tweede en derde prijs 
met een bijbehorend presentje. Maar liefst vier 
van deze prijzen gingen naar onze Reeuwijkse 
misdienaars en acolieten!
Gezien dit natuurlijk gevierd moest worden, werd 
er besloten om op de terugweg nog even langs de 
McDonald's in Bodegraven te gaan. Hoewel het 
via de digitale borden bestellen voor de begelei-
ders niet zo makkelijk was, konden de acolieten 
precies aanwijzen hoe het moest, waardoor ons 
eten toch binnen een mum van tijd op tafel stond. 
Een heerlijke afsluiting voor een mooie dag!
Dat was het dan, de misdienaardag van 2020. We 
hebben allemaal een geweldige ervaring gehad 
en kijken al uit naar de volgende!

Lieke de Vos, acoliet Reeuwijk 

Nieuw lid parochiebestuur 

Graag wil ik mij voorstellen als nieuw lid van het 
parochiebestuur St. Jan de Doper.
Na een actieve loopbaan van 45 jaar in het ba-
sisonderwijs ben ik in september 2019 met pen-
sioen gegaan. Mijn leven heeft zich altijd geken-
merkt door een heel druk bestaan: een fulltime 
baan, een gezin, vrijwilligerswerk, so-
ciale contacten, zorg voor ouders en 
wat al niet meer. Het was dan ook 
even wennen om opeens over 
heel veel vrije tijd te beschikken 
en te bedenken hoe je die in gaat 
vullen. De eerste maanden waren 
niet zo moeilijk. Op 1 september 
2019 zijn we vanuit huis op de fiets 

naar Santiago gegaan. Een prachtige pelgrims- 
tocht waar we met heel veel plezier op terugkij-
ken. Eenmaal weer thuis kwam bij mij toch wel 
heel snel het gevoel dat ik een of andere vorm 
van vrijwilligerswerk wilde gaan doen. Corona 
heeft wel wat roet in het eten gegooid, maar in 
augustus heb ik besloten om lid te worden van 

de locatieraad van de geloofsgemeenschap Bo-
degraven en tevens deel te nemen aan 

de parochievergadering St. Jan de 
Doper.
Voor veel parochianen zal ik een 
bekend gezicht zijn. Vanaf 2000 
tot 2014 was ik directeur van ba-
sisschool De Regenboog in Wad-

dinxveen en de laatste vijf jaar van 
de St. Jozefschool in Moordrecht. Ò

'Reeuwijk was erbij'
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Pastorale brief

Beste parochianen,
Sinds vorige maand zijn er weer nieuwe corona-
maatregelen van kracht. Als geloofsgemeenschap 
zijn we geraakt in het hart van kerk-zijn: de li-
turgie, het samenkomen rond de Schrift en het 
Sacrament. De beperkingen vragen veel van ons. 
We hebben er 'last van' in het weekend, maar het 
is pijnlijker wanneer je in beperkte kring afscheid 
moet nemen van een dierbare of het nieuwe le-
ven mag verwelkomen.
Het roept ook vragen op: Hoe lang gaat het al-
lemaal duren? Hoe vieren we Kerstmis? Komt er 
een moment waarop weer mogen (mee)zingen? 
Als pastores merken we aan de ene kant de enor-
me veerkracht van u als parochiaan, maar aan de 
andere kant maken wij ons ook zorgen over de 
parochianen die op dit moment niet naar de kerk 
durven te komen, bang voor besmetting. 
Als pastoraal team hebben we uitgebreid bij stil-
gestaan bij de vraag: 'Hoe kunnen we kerk zijn in 
deze coronatijd'. We hebben niet het antwoord op 
deze vraag, maar willen wel een richting wijzen.
We nodigen u uit om met hen die niet in de vie-
ring kunnen zijn, actief contact te zoeken door 
bijvoorbeeld even te bellen, een kaart te sturen 
of een bloemetje te brengen. We willen u daar 
graag bij helpen.
Ook wij als pastores kunnen bijdragen om met 
elkaar in contact te blijven en brengen daarom 
graag de 'pastor-op-bezoek-kaartjes' onder uw 
aandacht. Natuurlijk kunt u voor huisbezoek ook 

bellen of mailen naar het secretariaat.
Veel vrijwilligers brengen de communie rond 
naar zieken en ouderen. Daar zijn we dankbaar 
voor. We kunnen ons voorstellen dat ook anderen 
de communie thuis willen ontvangen omdat het 
naar de kerk gaan er in deze ingewikkelde tijd 
niet in zit. Schroom niet om dat kenbaar te ma-
ken aan het pastoraal team. Het kan betekenen 
dat er (weer) iets extra's wordt gevraagd van u 
als vrijwilliger, maar we zijn hoopvol dat ook an-
deren zich aangespoord voelen om de communie 
rond te gaan brengen. De pastores ondersteunen 
u graag hierin en zullen ook zelf hun aandeel 
hierin dragen. Natuurlijk nemen we de veilig-
heidsvoorschriften in acht.
Er leven nog meer ideeën binnen het pastoraal 
team. We denken aan een viering waarin niet 
alleen aandacht wordt besteed aan hen die ge-
troffen zijn door het virus, maar ook aan hen die 
als mantelzorger om hen heen staan, aan allen 
die anderszins geraakt worden door het virus: 
de verpleegkundigen, zij die financieel getroffen 
worden, zij die hun baan dreigen te verliezen of 
verloren hebben. 
De komende periode gaan we onze ideeën uit-
werken en vormgeven. Deze pastorale brief mag 
u beschouwen als een hart onder de riem maar 
ook als een uitnodiging om met elkaar in contact 
te blijven en daarin ons steentje bij te dragen.

Namens het pastoraal team: 
Pastor Paul Schuurmans, diaken 

Pastor Rob Lijesen 

Wie is mijn vader, wie is mijn moeder

Ooit was er op de zaterdagavond een tv pro-
gramma waarin Jörgen Raymann het typetje 
Tante Es speelde. Tante Es was een humoris-
tische Creoolse tante die ieder interview be-
gon met de vraag: 'Wie is je vader, wie is je 
moeder?' Als tante Es het aan mij zou vragen 
zou ik zeggen: mijn vader was een beroeps-
militair en mijn moeder een pacifiste, een 
spannende combinatie!

Geboren en getogen ben ik in de mooiste stad 
achter de duinen. Ze noemen dat oneerbiedig 
Den Haag, maar ik blijf schrijven en zeggen: 
's-Gravenhage. Ik woon er al lang niet meer maar 
bij de voetbaluitslagen kijk ik nog steeds wat ADO 
heeft gedaan. Ik heb het moeilijk als Feyenoord 
de tegenstander is of andersom.
Als ik een flinke stap mag nemen in mijn geschie-
denis, dan kom ik uit bij de middelbare school 
die ik voor een groot deel heb doorlopen vanuit 
Beresteyn, een internaat geleid door de paters 
en broeders Montfortanen. Hun wijze van leven 
en geloven, hun zorg en aandacht voor men-
sen, hebben mij op het pad gezet waarop ik nog 
steeds wandel. 
Vanuit de middelbare school ben ik theologie 
gaan studeren in Amsterdam, noviciaat in Leuven 
en Dublin, gewerkt met zwervers, afgestudeerd 
om vervolgens in 1987 als pastoraal werker in 
Berkel en Rodenrijs te beginnen, in een tijd dat 
het dorp nog maar één stoplicht rijk was en geen 
enkele rotonde, wel een kruispunt!
Na drie jaar heb ik de overstap gemaakt naar Rot-
terdam-Zuid waar ik letterlijk de eerste sloopko-
gel door een kerk heb zien gaan. Maar ook een 
fusieparochie tot bloei heb zien komen dankzij de 

inzet van heel veel vrijwilligers en wijkbewoners. 
We noemden het liefkozend: 'De Herberg op Zuid'.
Na vijftien jaar Rotterdam Zuid heb ik de over-
stap gewaagd naar de andere kant van de nieuwe 
Maas en kwam ik terecht in de oude stadswijken: 
het Oude Noorden, Crooswijk en het iets sjieke-
re Liskwartier, ook daar ben ik vijftien jaar pastor 
geweest.
Sinds 1 oktober zoek ik mijn weg binnen deze ge-
loofsgemeenschap, mag ik werken in een team 
van pastores, en eerlijk is eerlijk: diep respect en 
bewondering voor wat ik tot nu toe heb gezien en 
mogen meemaken. Of het nu een bezoek bij de 
voedselbank is, het voorgaan in de liturgie, een 
kennismaking met de Raad van Kerken, de koffie 
op de locaties, ik voel me als een vis in het water.
Terug naar Rotterdam-Zuid waar ik nog steeds 
woon. We hebben vijf kinderen, allemaal vol-
wassen. Drie en half kind woont nog thuis, maar 
soms lijkt het meer op een op kamers wonen met 
volledige verzorging. Volgens mij zijn we daar 
niet uniek in. De oudste dochter studeert poli-
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ticologie aan de VU in Amsterdam, de tweede 
dochter is werkzaam in de verzorging. Dan onze 
drieling (!): mijn zoon studeert in de Hofstad 
sportkunde, dochter werkt in de kinderopvang, 
studeert pedagogiek in de avond en woont zelf-
standig. En de jongste, weer een dochter, studeert 
geschiedenis. En de moeder van deze vijf kinde-
ren is werkzaam in het kleuteronderwijs.
Maar er is ook vrije tijd. Ik hou van sport kijken 

maar ook actief beoefenen. De racefiets brengt 
mij over polderwegen en hoog in de bergen, het 
kan niet hoog en steil genoeg zijn. Ooit hoop ik 
nog eens naar Santiago te gaan fietsen of verder…
Is er nog meer te vertellen? Vast en zeker, maar 
laten we maar met elkaar de weg bewandelen 
die voor ons ligt. In geloof en vertrouwen dat we 
niet alleen zijn.

Pastor Rob Lijesen

Beide scholen zijn onderdeel van het katho-
liek schoolbestuur De Groeiling in Gouda. Vanuit 
mijn werk heb ik dus altijd al veel contact gehad 
met de verschillende kerken. Verder ben ik al ja-
ren praktiserend lid van de St. Willibrorduskerk in 

Bodegraven. Ik hoop met mijn inzet een steentje 
bij te dragen aan het vormgeven en uitdragen 
van de parochie St. Jan de Doper nu en in de toe-
komst.

Ria van der Horst 

Ò
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Afscheid diaken Everts

Er is een tijd van komen en er is een tijd van 
gaan. Dat laatste is nu aan de orde, al ben ik 
sinds juni vorig jaar al niet meer aan het werk. 
Ik begon september 2016 met een pastorale 
opdracht, diaken zijn in jullie prachtige pa-
rochie met zes geloofsgemeenschappen. Het 
is heel jammer dat ik mij in het voorjaar van 
2019 moest ziek melden vanwege een burn-
out. Dit was midden in een periode waarin de 
bezetting in het pastorale team krap was en er 
veel werk op ons af kwam. Een depressie en 
een burn-out, dit betrof altijd andere mensen. 
Nooit gedacht dat ik zelf ook aan de beurt zou 
komen. Ik voelde mij als een uitgeperste si-
naasappel. De vele kaarten, gebeden en bloe-
men van jullie, parochianen, deden mij meer 
dan goed. Het gebed en de vaste overtuiging 
dat God elke dag bij mij is, dat hij ons onein-
dig bemint, is voor mij een grote krachtbron. 

Rijden in Tempel op weg naar Reeuwijk-Dorp, 
wat een mooie omgeving. Voortdurend de weg 
kwijt zijn op weg naar het lieve kerkje van Moor-
drecht. Ik was daar thuis. Wat kwam ik graag in 
Boskoop, Waddinxveen en de O.L.V. in Gouda.  Als 
ik vanuit Gouda op weg was naar Boskoop kwam 
ik langs de brug van Waddinxveen, links net over 
de brug staat rechts een kerk, maar dat is in Bos-
koop precies hetzelfde. Ben ik nou in Waddinx-
veen of Boskoop? Of binnendoor naar Boskoop 
rijden, ik heb ervan genoten.
Als u mij zou vragen wat voor mij hoogte-
punten waren van mijn drie jaar werken bij 
jullie, sta ik stil bij de uitvaarten. Op deze mo-
menten kon ik heel dichtbij mensen staan. 
Dat was mijn plaats. Elke uitvaart was voor 
mij bijzonder en telkens nieuw. Dit mis ik.                                                                                                                            
Met veel vreugde en dankbaarheid kijk ik terug 
op de Pelgrimswandeltocht van Gouda naar Bo-
degraven en de Vastenactie voor het project in 
Nicaragua: El Arbol. Met een groot geloof kom 
je ver. Met dank aan alle parochianen die zich 
hiervoor hebben ingezet. Jullie waren geweldig. 
Ik zal nooit de viering vergeten die wij hielden 

in de parochiezaal van de St. Victor na de spon-
sorfietstocht voor El Arbol: 'Heer laten wij drie 
tenten bouwen, een voor u, een voor Mozes en 
een voor Elia.' Er zijn nog zoveel zaken die ik zou 
kunnen opnoemen: de diaconie, de PC, de Kerst-
samenzang voor de Poolse parochianen en de 
twee Diaconale Impulsdagen met Leo Fijen en 
Jozef Wissink. 
Mijn dank gaat naar de werkgroep Catechemu-
naat. Hoe mooi is het om het geloof in God en de 
rijkdom van de kerk en haar sacramenten onder 
woorden te brengen met en voor geloofsleerlin-
gen die geraakt zijn door Zijn liefde en genade. 
Wijsheid is niet dat we weten waar de schat ligt, 
wijsheid is om de schat op te graven. Dat doet 
deze werkgroep, keer op keer. Schatgravers zijn 
jullie. 
Het afgelopen jaar was in een ander opzicht 
eveneens zwaar en bijzonder, toen mijn vrouw 
Barbara afgelopen maart een ernstig hartinfarct 
kreeg. Drie maanden lag zij in het ziekenhuis van 
Zwolle en later in het ziekenhuis UMC in Gronin-
gen. Zij onderging een openhartoperatie. Het is 
een wonder dat zij met een steunhart leeft. Ik 
heb nooit geweten dat ik zo veel van haar houd. 
Nu is het voor haar wachten op een harttrans-
plantatie. Dit is nog onzeker, zij krijgt in decem-
ber de eerste screening hiervoor. Zij is moe en 
heeft weinig conditie. 
Met pensioen gaan is een project. En Barbara is 
in dit project de allerbelangrijkste. De afgelopen 
25 jaar was mijn werkplaats altijd ver van huis. 
Nu ben ik eindelijk thuis in Zwolle. Ik heb nu de 
kans om echt werk te maken van mijn promotie 
in de theologie en mij in te zetten voor de vete-
ranen in Zwolle e.o. Mijn energie is terug. Dank 
ben ik verschuldigd  aan Gerjan Kroese die mij 
het afgelopen half jaar door middel van training 
en coaching heeft begeleid. Ik ga komende ja-
nuari vervroegd met pensioen, Het is goed dat 
we gezamenlijk hebben besloten om te stoppen. 
Volgend jaar oktober begint mijn AOW.
Ik groet jullie allen heel hartelijk. 

diaken Leon Everts

Op 6 oktober heeft de bisschop een hoorzit-
ting georganiseerd over het verzoek vanuit 
onze parochie om de Onze Lieve Vrouw He-
melvaartkerk aan de Krugerlaan te onttrek-
ken aan de eredienst.

Ruim dertig parochianen hadden zich aangemeld 
voor deze bijeenkomst. Vanuit het bisdom zijn 
mevrouw De Jong en vicaris Van Deelen aanwezig 
om de meningen vanuit de parochie te vernemen. 
Na het openingsgebed lichtten vanuit het paro-
chiebestuur Frank Marcus en pastoor Van Klaveren 
de overwegingen voor de aanvraag en de gang 
van zaken in de afgelopen anderhalf jaar toe.  
Essentieel daarbij is de geringe vitaliteit van de 
gemeenschap op deze locatie – zoals onder meer 
blijkt uit het ontbreken van voldoende vrijwilli-
gers ook voor de langere termijn – en daarnaast 
de capaciteit van het pastoraal team. De vicaris 
voegde daaraan toe dat we in de geest van het 
Evangelie allemaal leerling van Jezus zijn die een 
zending hebben en dat daarbij verdere verdun-
ning van het beperkte aantal beschikbare mensen 
en middelen niets oplost. 
Op een vraag beaamde de vicaris dat er geen ge-
plande onttrekkingsdatum is. De bisschop beslist 
over de aanvraag na kennisname van de gedach-
tewisseling op deze avond en het advies van de 
priesterraad. De pastoor gaf aan dat na het besluit 

er wel snel verdere stappen gezet zullen (moe-
ten) worden. De aanwezigen beaamden dit. 
Diverse aanwezige parochianen spraken hun te-
leurstelling uit over het proces en het voorgeno-
men besluit. Enkele anderen lieten blijken begrip 
te hebben voor de aanvraag met het oog op de 
toekomst van onze katholieke gemeenschap.
In de gedachtewisseling wezen aanwezigen op 
de voorafgaande sluitingen in Gouda, de kilheid 
van de kerk op het Aalberseplein, de tijdstippen 
van de vieringen, de eenzijdige communicatie, 
de verschillen in omvang en kosten van de twee 
Goudse kerken, de rol van de jongeren, de wijk-
functie, de wijk Goverwelle en nog enkele andere 
zaken.
In een reactie gaven de vicaris, pastoor en het 
parochiebestuur aan dat er zeker ook in huidige H. 
Josephkerk de nodige aanpassingen noodzakelijk 
zijn in de toekomst om zo het gebouw een kerk 
voor allen te laten zijn. Ook een naamsaanpassing 
kan daarbij aan de orde zijn. Bij de keuzes rond 
tijdstippen van vieringen en andere activiteiten is 
de beschikbaarheid van priesters en de aantrek-
kelijkheid voor jongeren ook op andere plekken 
van groot belang. Het aan te passen kerkgebouw 
moet een ankerplaats worden voor allen.   
Het officiële verslag is via het internet beschik-
baar. Desgewenst kunt u een geprinte versie op-
halen bij het locatiesecretariaat. 
Het parochiebestuur heeft na de hoorzitting stil-
gestaan bij een mogelijk besluit van bisschop. 
Indien deze de aanvraag honoreert, is het be-
stuur voornemens spoedig – denk daarbij eerder 
in enkele weken dan maanden – een slotviering 
te laten plaatsvinden. Meteen daarna zullen de 
vorig jaar al aangekondigde werkgroepen aan de 
slag gaan met de wensen rond het gebouw op 
het Aalberseplein, de organisatie van vieringen in 
Gouda-Oost en de bestemming van het gebouw 
aan de Krugerlaan. 
Indien de regels inzake de Covid-19-pandemie 
het toestaan, zal in ieder geval de kerstviering in 
de O.L.V.-Hemelvaartkerk plaatsvinden. 

Het parochiebestuur
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Leerhuis

Terugblik
In september begon het Leerhuis met een serie 
Levensverhalen. Pater Peelen hield een enthou-
siast verhaal over zijn tijd als aalmoezenier bij de 
krijgsmacht. Wat heeft dat met hem zelf gedaan, 
wat betekende deze periode voor hem in zijn le-
ven? En wat kon hij met zijn geloof doen voor de 
militairen? 
Hij legde er de nadruk op dat je vooral eerst één 
van hen moest worden. Dat betekende: mee-
doen met hun oefeningen en meegaan met hen 
op hun vredesmissies. Daardoor kon je dan ook 
vanuit je geloof wat betekenen als iemand ge-
wond was geraakt of gedood tijdens een vredes-
missie. Ook werd je als aalmoezenier, vanwege 
het lang van huis weg zijn, betrokken bij relatie-
problemen.
In oktober kwamen vluchtelingen hun verhaal 
vertellen. We luisterden naar de verhalen van 
Hwida en haar dochter Rin uit Syrië en naar Milou 
Domic uit Pristina in Kosovo. Zij waren gevlucht 
om te voorkomen dat vaders en zonen zich in de 
oorlog moesten begeven. In hun verhaal kwam 
naar voren het verdriet over het overlijden van 
familieleden in Syrië en Kosovo en dat zij niet bij 
hun uitvaart konden zijn. De regel is namelijk dat 
je tijdens je asielverblijf Nederland niet mag ver-
laten en dan weer terugkeren. De inburgerings-
cursus was gevolgd en inmiddels werd er ook al 
goed Nederlands gesproken. Na 5 jaar tijdelijke 
verblijfsvergunning kun je een Nederlands pas-
poort aanvragen.

Met elkaar baden we Psalm 121: 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal 
mijn hulp komen?
Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde 
gemaakt heeft; 
Hij slaapt niet, Hij waakt over jou, waar je ook 
gaat of staat.

We luisterden naar een gedeelte uit het boek Exo- 

dus 3.7-14. In dit gedeelte zegt God tegen Mozes:  
'Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe 
is; Ik zal hen bevrijden en hen naar een mooi en 
goed land brengen, een land dat overvloeit van 
melk en honing'.

Daarna zouden er in november nog twee avon-
den komen. Deze konden helaas door de corona-
maatregelen geen doorgang vinden.

Vooruitblik
In het nieuwe jaar gaat het Leerhuis in februari 
2021 hopelijk weer verder met een nieuwe serie 
en wel over algemene catechese.

Op 10 februari gaat het over de geloofsbelijdenis. 
Elke zondag spreken we de woorden van de ge-
loofsbelijdenis uit, maar geloven we nu ook wer-
kelijk wat we uitspreken? Hoe is de geloofsbelij-
denis tot stand gekomen? En wat is onze eigen 
geloofsbelijdenis? Met welke woorden zouden 
wij ons geloof nu verwoorden?

Op 10 maart gaat het over het gebed. We kennen 
allemaal het Onze Vader en het Weesgegroet. 
Met elkaar gaan we ontdekken hoeveel meer 
soorten gebed in allerlei omstandigheden er zijn. 
Wanneer bidden we zelf? Op vaste momenten? 
In bepaalde situaties? Heeft ons bidden zin? Mer-
ken we ook verhoring van ons gebed? En zo niet, 
geeft bidden ons kracht om te dragen wat we 
alleen niet kunnen?

Op 24 maart gaat het in het Leerhuis over Maria 
en de rozenkrans. Wat is over Maria bekend in 
het evangelie van Lucas en in dat van de andere 
evangelisten? Hoe komt Maria daarin zelf aan het 
woord en hoe getuigt zij van haar geloof? Waar-
toe nodigt Maria ons uit? En hoe is het gebed van 
de rozenkrans ontstaan? En wordt de rozenkrans 
ook vandaag nog gebeden?

Wij hopen u in het nieuwe jaar weer in het Leer-
huis te ontmoeten.

mede namens Agnes, Carla en Maruscha,
Pastor Paul Schuurmans, diaken 

Het Woord van God 
en de Bijbel in beeld

Paus Franciscus heeft de 3e zondag van elk li-
turgisch jaar uitgeroepen tot zondag van het 
Woord van God, in 2021 op zondag 24 janu-
ari. De bedoeling is om ons hart te openen 
en meer aandacht te geven aan het Woord 
van God. De Bijbel, zo zegt het 2e Vaticaans 
Concilie van 1963, is immers een schatkamer 
voor ons geloof.

In ons bisdom Rotterdam is zijn er verschillende 
initiatieven om meer belangstelling te wekken 
voor de Bijbel, voor het Woord van God. Zo is  
de Bijbel in beeld gebracht door een pop-up ten-
toonstelling via een aantal panelen die gemak-
kelijk te plaatsen zijn. Deze tentoonstelling zal 
rondom de zondag van het Woord van God, op  
24 januari 2021, in diverse 
kerken van onze parochie te 
zien zijn. Nadere informa-
tie zal komen via de lokale 
nieuwsbrieven en de web-
site. 

Woord van God 
op Voorloper

Er is niet alleen een zondag van het Woord van God. In 
2020 was het jaarthema van het bisdom 'Woord van 
God'. De redactie heeft hieraan de afbeeldingen op 
de voorkant van de Voorlopers van 2020 gekoppeld: 
spreekwoorden uit de Bijbel. U heeft dit jaar op de 
voorkant van de Voorloper gezien: 
- Een graantje meepikken
- Vijgen na Pasen
- Met twee maten meten
- Water bij de wijn doen
- Met stomheid geslagen

Deze en meer spreekwoorden en gezegden uit de Bij-
bel zijn te vinden in het boek Muggenzifters en zonde-
bokken van Friederike de Raat, ISBN 9789046822517  

Te jong?!

Dat ik op de middelbare school al wist dat ik theologie 
wilde gaan studeren, zorgde ervoor dat ik vrij jong was 
bij het afronden van de universitaire opleiding. En voor 
mijn dertigste verjaardag 
mocht ik werken bij Zorg-
partners Midden-Holland. 
Toen als jongste geestelijk 
verzorger binnen het team, 
inmiddels heb ik nog twee 
andere jonge collega's er-
bij. 
Ik heb wel moeten leren 
dat leeftijd en levenserva-
ring niet het belangrijkste zijn in mijn werk. Het gaat 
vooral over je kwaliteiten als geestelijk verzorger en 
het oprecht bij iemand aanwezig kunnen zijn. Want 
als u en ik hetzelfde mee zouden maken, dan zouden 
we dat toch anders kunnen ervaren. Dus het hebben 
van dezelfde ervaring is niet noodzakelijk in mijn 
werk, het zou niet eens mogelijk zijn om al die erva-
ringen zelf te hebben!
De meeste bewoners die ik spreek, hebben geen 
moeite met mijn jongere leeftijd en waarderen het 
gesprek rondom hun ervaringen, verdriet en zorgen. 
Toch heb ik wel eens meegemaakt dat iemand het 
lastig vindt. 'Ach meisje, wat heb jij mij, een oude 
man, nu te vertellen?'. Tja, ik weet niet of ik iets moet 
vertellen, ik kan wel luisteren en betekenis zoeken in 
het levensverhaal van een ander. 
Deze man had geen behoefte aan een gesprek met 
mij, ik was te jong. Al vraag ik mij af wat 'te jong' 
is. Want elk jaar staan wij met Kerst stil bij de ge-
boorte van Jezus, Gods eigen Zoon. Op dat moment 
een kleine baby, maar met grote verwachtingen voor 
zijn leven. We zingen over grote beloftes van vrede 
op aarde. Niemand twijfelt aan de wonderen die dat 
kleintje ons brengen zal. En nee, mijn naam is niet 
Jezus, maar ik geloof wel dat ik zijn pad een beetje 
mag volgen. En met die kracht en dat geloof maakt 
het niet uit welke leeftijd je hebt, zolang we zijn weg 
vol grote verwachtingen maar blijven volgen.

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorgpartners 
Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de regio met een diver-
siteit aan woon- en zorgmogelijkheden.
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Eerste Heilige Communievieringen in de parochie 

Reeuwijk
EIN-DE-LIJK was het dan zover: 18 oktober de 
Eerste Heilige Communie. De kinderen en hun 
familie waren er helemaal klaar voor.
Na vele vergaderingen en na overleg gepleegd 
te hebben, is er besloten om twee vieringen te 
doen met 30 gasten in de kerk. Schouders er-
onder en we halen alles uit de kast om er wat 
moois van te maken! Gelukkig kon er door alle 
medeparochianen thuis meegekeken worden op 
de livestream. Achteraf zeiden de kinderen dat 
ze het wel fijn vonden dat er niet zoveel men-
sen in de kerk zaten, want dat is toch wel erg 
spannend.
De kerk zag er schitterend uit met de gezinsfo-
to's aan de pilaren en mooie bloemen aan de 
kerkbanken. Eén groot voordeel was dat op deze 
zondag iedereen lekker kon uitslapen: de vierin-
gen waren om 14.00 en 16.00 uur. De kinderen 

hadden dus  alle tijd om zich mooi aan te kleden 
en de haartjes mooi in de krul en in de gel te 
zetten. En wat was dat goed gelukt. 
Oordeel zelf op de foto. Met een doopkaars in 
de hand lieten de kinderen zich van hun mooi-
ste kant zien in de kerk. Ze mochten meehelpen 
met de tafel dekken, de voorbede voorlezen en 
een bloem bij Maria brengen. Ook zongen ze 
allemaal uit volle borst mee, ondersteund door 
het kinderkoor. Het kinderkoor heeft beide vie-
ringen gezongen, sommige keeltjes waren dan 
ook schor geworden. Ze hadden het er allemaal 
graag voor over, want eindelijk kunnen deze  
18 kinderen zeggen: IK HOOR ER HELEMAAL BIJ.

De communicanten uit Reeuwijk: Manon, Menno, 
Lauren, 2x Stijn, Thijs, Lotta, Tim,  Epke, Wick, Jan, 
Kevin, Tom, Siem, Bram, Lynn, Lisa en Tobias.

Pauline Kwakernaak

Bodegraven
Nooit eerder in mijn carrière als coördinator Eer-
ste Heilige Communie in Bodegraven was de EHC 
zo'n uitdaging! We gingen zo hoopvol en enthou-
siast van start in januari, voor de eerste keer met 
alle kinderen vanuit alle andere kerken samen 
voorbereiden. De voorbereiding was bijna klaar 
toen corona roet in het eten gooide. 
Toen na de eerste golf de scholen weer begon-
nen, werd het al snel vakantie. Maar voor die tijd 
hebben we toch de laatste communieles nog 

gedaan. Fijn was het om de kinderen na lange 
tijd weer te zien! Eindelijk werden dan de data 
voor de communievieringen geprikt! 
De eerste viering in Bodegraven op zondag 4 ok-
tober met vier communicanten was er nog een 
met een maximum van 100 bezoekers. Daarna 
weer meer beperkingen! Gelukkig kon er nog ge-
vierd worden met 30 bezoekers. Dus de kinderen 
nodigden enkele familieleden uit om hun feest 
mee te vieren. En een feest is het toch nog ge-
worden! Drie mooie vieringen waarin steeds vier 
kinderen hun eerste communie mochten ontvan-
gen. Bedankt aan kinderkoor de CantaRellen, en-
kele jongeren van Jongerenkoor Willibrordus en 
enkele dames van Alegria die de vieringen opluis-
terden met mooie liederen!

De communicanten uit Bodegraven:
Evy de Graaf, Jurre van Hoesel, Tessa Jansen, Mees 
Koot, Isa van de Lisdonk, Benedek Nagel, Jens  

van Niekerk, Alexander Op-
meer, Joëlla Rietdijk, Thimo  
van Rijn, Joachim Spit- 
hoven, Wout Vergeer en 
Cathelijn Voortman.

Lia Nottelman

Gouda
Op 18 oktober en 1 novem-
ber hebben Jeremy Bakaj, 
Sarah Hübner, Lena Sig-
lowa, Mart Jansen, Leona  
Gouweleeuw, Maya Jar- 

zynka en Kacper Wawrzyniak hun Eerste Heili-
ge Communie ontvangen in de H.-Josephkerk in 
Gouda. Ondanks alle coronamaatregelen waren 
het twee mooie, intieme vieringen. Wij felicite-
ren de communicanten met deze mooie stap en 
hopen dat ze nog vaak Jezus' liefde mogen ont-
vangen.

Ilonka en Karin

Ò

Ò
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De Kerstengel 

In de verhalen rondom Kerst spelen engelen 
een grote rol. De aartsengel Gabriel vertelt 
aan Maria dat zij zwanger en de herders ho-
ren via engelen dat Jezus geboren is. Engelen 
zijn dus boodschappers. Als we in de Bijbel 
lezen dat God iets wil zeggen, dan verschijnt 
er vaak een engel, als verbinding tussen God 
en de mensen.  

Hierboven staan drie kerstengelen. Nu wij op 
meer afstand moeten staan, willen we graag ge-
bruik maken van deze prachtige boodschappers. 
Zo kunnen we aan elkaar laten weten dat we met 
elkaar verbonden zijn en blijven. We zijn met el-
kaar verbonden door Gods liefde, de God die naar 
ons toegekomen is, als een Kind, kwetsbaar en 
klein, omdat wij allen zijn geliefde kinderen zijn. 

Een prachtige boodschap.  
Graag zouden wij ook uw boodschap horen! Deze 
engelen willen graag uw boodschap rondbren-
gen. Daarom kunt u hier uw kerstboodschap op-
schrijven voor uw geloofsgemeenschap of een 
voorbede delen. Deze boodschap kunt u vervol-
gens naar uw geloofsgemeenschap toesturen, 
waar hij in de kerstboom gehangen wordt. In de 
verschillende kerstvieringen kan er dan voor ge-
beden worden.  
Kerst ziet er anders uit dan wij gewend zijn 
en we kunnen het misschien niet vieren op de 
manier die wij graag zouden willen. Gelukkig 
kunnen wij gebruik maken van deze Hemelse 
boodschappers om voorbeden en goede wensen 
te verspreiden, in het vertrouwen dat God ons 
bidden hoort.

Sander Verschuur

D
atum

Tijd

Bodegr.

Boskoop

G
ouda Joseph

G
ouda O

LV.

M
oordr.

Reeuw
ijk

W
addinxv.

za 28 nov
17.00
19.00 Aanbidding EV

EV
EV

zo 29
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV

za 5 dec
17.00
19.00 EV

EV
EV

zo 6
9.00

11.00
Aanbidding EV

EV
EV

EV

za 12
17.00
19.00 Aanbidding EV

EV
EV

zo 13
9.00

11.00
EV

EV/Gezinnen
EV

EV

za 19
17.00
19.00 EV

EV
EV

zo 20
9.00

11.00
Aanbidding EV

EV
EV

EV

ma 21 dec t/m 
vr 1 jan

De vieringen in de periode van 21 december t/m 1 januari zijn nog niet bekend. Zodra hierover 
meer bekend is wordt dit gemeld via de nieuwsbrieven en de website.

za 2
17.00
19.00 EV

EV
EV

zo 3
9.00

11.00
Aanbidding EV

EV
EV

EV

za 9
17.00
19.00 EV

EV
EV

zo 10
9.00

11.00
Aanbidding EV

EV/Gezinnen
EV

EV

za 16
17.00
19.00 Aanbidding EV

EV
EV

zo 17
9.00

11.00
EV

OEC
OEC

EV

za 23
17.00
19.00 EV

EV
EV

zo 24

9.00
10.00

11.00

Aanbidding EV

EV

EV
OEC in

Zevenhuizen
OEC

WCV = Woord en Communieviering; EV = Eucharistieviering; OEC = Oecumenische viering. 
Voor actuele informatie zie: www.sintjandd.nl/vieringen.html.

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper
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Secretariaat
Werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. 
Op dinsdag en donderdag gesloten.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Telefoon: ……................. 0172-612255
E-mail: ...... bodegraven@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ......................... Joost Rooms
Secretaris: ................................ Ali Sluis
Penningmeester: ...... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl 

Actie Kerkbalans
Ernst Reiche ...........................................
kerkbalansbodegraven@sintjandd.nl 
Rabobank: ...... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: ...... NL78RABO0308802322 
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl 

De Doortocht 
Doortocht 11, 2411 DS, Bodegraven 
Telefoon: ........................ 0172-612293 
E-mail: ............. doortocht@kpnmail.nl

Gids van de geloofsgemeenschap
Beschikbaar bij het secretariaat

Redactie
Anne-Marieke Kromwijk .......................
....... redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
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Livestream vanuit de 
St. Willibrorduskerk?

Door de beperkende maatre-
gelen vanwege het coronavirus 
mogen nog maar 30 parochi-
anen de viering bijwonen. We 
zoeken naar oplossingen om de 
deelname te vergroten. Vorig 
jaar hadden wij nog circa 200 
parochianen die elk weekend de 
kerk bezochten. De locatieraad 
heeft een onderzoek gestart 
om door middel van een zgn. 
livestream beeld en geluid van 
de vieringen bij de parochianen 
thuis te brengen. In de locaties 
Reeuwijk, Boskoop, Waddinx-
veen en Gouda bestaat die mo-
gelijkheid al. 

Voor de installatie van een 
livestream is een forse investe-
ring nodig. Daarom zal in de Ac-
tie Kerkbalans van januari 2021 
hiervoor speciaal uw aandacht 
worden gevraagd. Daarnaast zal 
de livestreamapparatuur tijdens 
de viering moeten worden be-

diend om de viering netjes in 
beeld te brengen. Daarom zoe-
ken wij mensen met gevoel voor 
techniek om dit – bij toerbeurt –  
te verzorgen. Lijkt je dat leuk, 
of wil je meer informatie, bel 
dan naar het secretariaat, 0172-
612255 (open ma-wo-vr van 
09.00 uur tot 12.00 uur). Zonder 
vrijwilligers komt de livestream 
niet van de grond!

Penningmeester locatieraa
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Feestdag van de Heilige Sint Willibrordus

Op 7 november is de feestdag 
van de Heilige Willibrordus. Al 
jaren een feestelijke viering 
met vrijwilligers die in het 
zonnetje worden gezet en aan-
sluitend een gezellig samen-
zijn in de Doortocht. Hoe doen 
we dat in coronatijd? Pastoor 
van Klaveren zij het heel pas-
send: We laten ons dit niet 
afnemen door het coronavirus 
en maken er toch een feestje 
van. Zo werden na de mooie 
eucharistieviering zes vrijwilli-
gers in het zonnetje gezet.

Cock van Diemen werkt ruim 
25 jaar als interieurverzorgster 
in de kerk. Haar gezondheid laat 
het helaas niet toe hiermee door 
te gaan. Het was heel jammer 
dat Cock wegens ziekte niet aan-
wezig kon zijn. Wij wensen haar 
alle sterkte toe.
Gerda de Roos werkt ook 25 
jaar als interieurverzorgster. Bo-
vendien verzorgt Gerda al jaren 
lang de distributie van het paro-
chieblad, vroeger de Echo, nu de 
Voorloper. Zij zorgt dat elke loper 
het juiste aantal Voorlopers krijgt.
Gerard van de Poll is 25 jaar col-
lectant. Hiernaast is Gerard onze 
gebouwenbeheerder. Samen met 
zijn team onderhouden ze onze 
gebouwen en technische instal-
laties.
Martien Vink is op zijn 17e jaar 
koorzanger geworden en is dat 
nog. Al 65 jaar staat hij op de 
koorzolder en is zijn stem nog 
steeds onmisbaar bij de tenoren. 
Ook is hij actief geweest in het 
bestuur van het herenkoor. Hij 

zingt in het rouw- en trouwkoor 
en was vele malen cantor waarbij 
hij solo het Panis Angelicus zong. 
Tijdens de viering werd door de 
heren het Panis Angelicus gezon-
gen als eerbetoon aan Martien.
Ad van Leeuwen heeft zich al 
vele jaren ingezet voor de kerk 
in diverse functies. Hij is al 30 
jaar geleden begonnen met het 
uitschrijven van de gezinslitur-
gie. Hij is jaren actief geweest 

bij de Levende Kersstal, als Jozef, 
maar ook in de organisatie er-
van. Hij is 10 jaar koster en sinds 
dit jaar hoofdkoster. Parochianen 
kennen hem van de financiële 
presentaties in de Doortocht als 
penningmeester van de geloofs-
gemeenschap. Hiernaast zorgt 
hij dat de automatisering op 
orde is en helpt waar mogelijk 
met technische klussen. Ad is 
de duizendpoot die alles oppakt 
wat bij hem langs komt, zowel 
organisatorisch als uitvoerend.
Jan Slats is jaren lector geweest 

en heeft geloofsleerlingen be-
geleid. Tevens verzorgde hij 
de overweging in vieringen en 
wist daar een mooie balans tus-
sen diepgang en eenvoud in te 
brengen. Ook was hij een trouw 
gebedsleider. Hiernaast heeft 
hij 10 jaar de weekafsluiting in 
Vijverhof verzorgd. Nu hij 70 jaar 
is geworden vindt hij het tijd 
om het stokje aan de volgende 
generatie over te dragen. Maar 

hij stopt niet helemaal, hij blijft 
uitvoering geven aan zijn bijbel-
groep en blijft betrokken bij de 
Raad van Kerken.

Allen kregen de Willibrordspeld 
in een doosje want opspelden 
kon nu niet. Joost Rooms, voor-
zitter van de locatieraad, sprak 
de vrijwilligers toe en alle jubi-
larissen kregen bloemen en een 
taart met een afbeelding van de 
kerk en een fles wijn om thuis 
het feestje te vieren. 

Ali Sluis

Familieberichten

Gedoopt 
Melanie Charlotte Lilian Ida Boer

Overleden
Jacoba Petronella van Velzen- 

Hillenaar
Anna Gerarda Maria van den  

Oudenrijn-Egberts 
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De Doortocht

Met ingang van 1 oktober jl. is 
de pachtovereenkomst van de 
Doortocht beëindigd. De beheer-
der heeft te kennen gegeven het 
beheer in het licht van de huidige 
omstandigheden niet voort te wil-
len zetten. In afwachting van toe-
komstige ontwikkelingen zal een 
vertegenwoordiging van de loca-
tieraad het beheer continueren.
De Doortocht kent als vaste ge-
bruikers bridge- en klaverjasver-

enigingen en andere verenigin-
gen, zoals o.m. verenigingen van 
huiseigenaren die de Doortocht 
gebruiken voor vergaderingen. 
Als gevolg van de coronapan-
demie zijn er restricties en be-
perkingen met betrekking tot 
gebruik van de Doortocht. Een 
aantal gebruikers heeft dan ook 
te kennen gegeven voorlopig 
af te zien van het gebruik.  Een 
aantal andere organisaties gaat 
nog wel door met hun activitei-
ten en/of vergaderingen onder 

de algemeen geldende door de 
overheid afgekondigde maat-
regelen. Zodra de situatie weer 
meer ruimte biedt, zullen wij 
daarop inspelen. 
Zowel per mail alsook telefonisch 
is de Doortocht bereikbaar voor 
verzoeken tot gebruik en vra-
gen over de geldende richtlijnen. 
Gezondheid en veiligheid van 
gebruikers heeft bij ons eerste 
prioriteit.

Namens de Locatieraad, 
Joost Rooms

Renovatie van de oprit en omgevingspaden bij de kerk 

De afgelopen jaren werd de 
entree naar de kerk en het 
secretariaat steeds moeilijker 
toegankelijk. Barsten in het 
asfalt, ophogingen vanwe-
ge omhoogkomende wortels 
van de bomen, kiezel voor de 
voordeur. Voor met name pa-
rochianen en bezoekers met 
een beperking, die afhankelijk 
zijn van rollators en scootmo-
biels, werd de toegang steeds 
lastiger. Ook het aanzicht liet 
te wensen over. Het werd dan 
ook hoog tijd voor een grondi-
ge renovatie van de oprit en de 
omgevingspaden bij de kerk. 

In het voorjaar zijn 
we begonnen met ge-
sprekken met een aan- 
nemer en, nadat de 
offerte was ontvangen 
en via een Bisschop-
pelijke Machtiging ook 
was goedgekeurd, zijn 
er afspraken gemaakt 
over de uitvoering, 
waarbij een planning 
moest worden gemaakt die ook 
rekening kon houden met vierin-
gen en/of begrafenissen, aange-
zien de toegang toch voor enige 
dagen geblokkeerd zou zijn.
In de eerste week van oktober 
werd gestart met de voorberei-
dende werkzaamheden, zoals 
onder meer het ophogen van de 
stenen randen, die ook dienen 
als afscherming voor gras en 
tuindelen. Vervolgens werd de 
toegang via een freesmachine 
geëgaliseerd en werden alle on-
effenheden verwijderd.

Digitaal collecteren

Sinds kort kunt u ook in de St. 
Willibrorduskerk digitaal bij-
dragen aan de collecte. Wat 
betekent dat en hoe werkt dat? 
Mede door de uitbraak van het 
coronavirus is er steeds minder 
muntgeld in omloop. Bijdragen 
aan de collecte wordt dan lastig. 

In navolging van de locaties Wad-
dinxveen en Boskoop, kunt u nu 
ook in Bodegraven met uw mo-
biele telefoon bijdragen aan de 
collecte. Dat kan via de GIVT-app. 
U toetst het bedrag in dat u wilt 
bijdragen, haalt hem over de 
collecteschaal, en uw bijdrage is 
gedaan. Twee dagen later wordt 
het bedrag van uw rekening afge-
schreven. Uw bijdrage is anoniem, 
behalve uzelf weet niemand hoe-
veel u hebt bijgedragen.

Wat moet ik daarvoor doen? 
Om via GIVT te kunnen bijdragen, 
moet u de GIVT-app installeren 
op uw telefoon en GIVT toestem-

ming geven om uw bijdrage te 
incasseren. Dat hoeft maar één 
keer te gebeuren. Als u hierbij 
hulp nodig heeft, geef dit dan 
door aan de gastvrouw of -heer.

De collecte tijdens de viering
In de collecteschaal ligt een ron-
de schijf die uw bijdrage regis-
treert. Nadat u uw bedrag heeft 
ingetoetst, kiest u voor de optie 
'Collecte-middel' en beweegt u 
over de schijf om bij te dragen.

Kaarsengeld en deurcollecte
Bij de Mariakapel ziet u nu een 
QR-code hangen. U kunt met de 
GIVT-app deze code scannen om 
uw kaarsengeld te betalen. Bij 
een deurcollecte (bijv. voor Men-
sen in Nood of de MIVA-collecte) 
staat er een aparte ovale schaal 
klaar. Ook daarbij ziet u een 
QR-code die u kunt scannen. Zo 
houden wij de opbrengsten ge-
scheiden, zodat wij later weten 
hoeveel wij moeten afdragen. 

Thuis bijdragen
Bent u niet in de gelegenheid 
om naar de viering te komen, 
dan kunt u thuis via Lijst of Loca-
tie de St. Willibrordus heel een-
voudig vinden en op die manier 
uw bijdrage regelen.

Tot slot
Het klinkt misschien erg inge-
wikkeld, maar eenmaal een 
keer gedaan, valt het best mee. 
Komt u er niet uit, schroom dan 
niet en vraag hulp via de gast-
vrouw/-heer in de kerk of via 
het secretariaat. Daarnaast blijft 
contant geld altijd welkom!

Penningmeester locatieraad

Levende Kerststal 2020

Wat doen we in 2020 in de mid-
dag op Eerste Kerstdag? Voor het 
eerst in 37 jaar zal er geen leven-
de kerststal te zien zijn in onze 
Willibrorduskerk. Al zolang ik me 
kan herinneren ben ik op Eerste 
Kerstdag vrijwel de gehele dag 
in de Willibrorduskerk te vinden, 
en met mij nog vele andere vrij-
willigers! Komende Eerste Kerst-
dag is dit in verband met het co-

ronavirus helaas ondenkbaar. Wij 
betreuren dit en hopen dat we er 
in 2021 weer kunnen staan. Is er 
dan helemaal niets die middag? 
Helaas kunnen we daar nu nog 
niets zinnigs over zeggen. Houd 
daarvoor de laatste nieuwsbrie-
ven in de gaten. 

Namens de werkgroep 
Levende Kerststal,

Lia Nottelman

Op 15 oktober werd uitvoering 
gegeven aan het grote werk, 
Met een groot aantal wegen-
bouwmachines en een team van 
bijna 20 man werd de nieuwe 
asfaltlaag aangebracht die na 
voltooiing uiteraard nog moest 
uitharden, maar dat was met de 
lagere temperatuur niet echt een 
probleem. De werkzaamheden 
werden op tijd afgerond zodat 
ook de SAM-kledinginzamelactie 
ongestoord de volgende dag kon 
worden gerealiseerd. Mede als 
gevolg van de ophoging van de 
toerit door het asfalt moest ook 
de entree van de hoofdingang 

worden gewijzigd. Door een des-
kundig en ambachtelijk natuur-
steenbedrijf werd dit aangepast 
en zeker ook verfraaid.
Op 22 en 23 oktober werden 
nog wat laatste werkzaamheden 
uitgevoerd om het gehele pro-
ject af te ronden en kunnen wij 
weer voor enige decennia reke-
nen op een gemakkelijke maar 
ook fraaie toegang van onze 
gebouwen. Onze waardering 
gaat uit naar de bedrijven die 
deze uitvoering keurig en vol-
gens afspraak tot stand hebben 
gebracht.

Joost Rooms
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Secretariaat
Ma-di-wo-do ochtend 09.00-11.30 uur.  
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ......................... 0172-212309
E-mail: ............ boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ......................... Jan de Vries
Penningmeester: .......... Annette Coers 

Pastoraatgroep
Voorzitter: .................... Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NL09 RABO 0108501183 t.n.v. 
Locatieraad H. Joannes de Doper

Overleg
Pastoraatgroep: 
1e dinsdag van de maand
Locatieraad: 
2e donderdag van de maand

Redactie
Karin de Wit, Wil Boumans, Anja 
Stolwijk
E-mail: ............. boskoop@sintjandd.nl
Distributie: ... wijkvertegenwoordigers
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Over Ons….
 
De wintertijd is alweer ingegaan. 
Vroeg donker. Lamp aan boven 
de eettafel bij ontbijt en avond-
eten. De herfst is voor veel men-
sen niet het favoriete seizoen. 
Ook niet van mijzelf moet ik toe-
geven. Maar het verschijnsel van 
seizoenen, en het bijbehorende 
lengen en het korten der dagen, 
heeft toch wel wat moois. Het 
geeft ritme en een gevoel van 
verlangen en weer vooruit kijken 
naar de toekomst. 
Wat dat laatste betreft herhaal 
ik mezelf. Ook in de 'Over ons' 
van januari 2020 was het thema 
'vooruit kijken' en de daarbij be-
horende vragen waarop op dat 
moment geen antwoord was te 
geven. We wisten toen nog niet 
dat HET thema van 2020 een vi-
rus zou worden.  
'Vragen, verwachtingen, en mis-
schien soms ook een leven tus-
sen hoop en vrees. Je eigen in-
vloed is soms groot en op andere 
zaken erg klein. Voor veel men-
sen is het geloof en vertrouwen 
in God belangrijk, zeker wanneer 
je zelf geen invloed hebt. '… bij 
het bouwen aan de gemeen-
schap van gelovigen in de kerk 
hebben we allemaal wél invloed. 
Door er te zijn voor elkaar en 
voor de gemeenschap. Dat kan 
door inzet als vrijwilliger, door 

aanwezigheid tijdens vieringen 
of ook door financieel bij te dra-
gen.'
Als we nu terugkijken op de pe-
riode sinds januari dan zien we 
dat het virus en de bijbehorende 
maatregelen een enorme invloed 
hebben gehad op alles en ieder-
een. Ook op het samen kerk-zijn. 
Veel activiteiten konden niet, 
of slechts in aangepaste vorm, 
doorgaan. En net zoals in de rest 
van de maatschappij heeft dat 
ook een meestal negatief effect 
op de economie. Natuurlijk zijn 
er bij onze geloofsgemeenschap 
wat minder euro's binnengeko-
men, maar gelukkig hebben veel 
parochianen ondanks de fysieke 
afstand, wel bijgedragen aan 
onze Kerkbalans. Per half oktober 
was er al bijna h 52.000,- ontvan-
gen van het begrote bedrag van 
h 58.000,-. Wat een prima stand 
is! Ook zijn er natuurlijk wat min-
der kosten gemaakt. 
Daardoor is er vertrouwen dat 
2020 qua financieel resultaat 

niet veel zal afwijken van 
het budget. Dat is natuurlijk fijn 
omdat we mede daardoor straks 
alles weer met volle kracht kun-
nen oppakken!
Voor nu: dank aan iedereen die 
(op welke manier dan ook) bij-
draagt aan onze gemeenschap 
en geniet vooral ook van alle 
dingen die in deze donkere da-
gen nog wel mogelijk zijn!

Marc van Heesch 
namens de Locatieraad

Zonnepanelen

Bericht van de commissie Bouw 
en Beheer over de 34 zonnepa-
nelen op onze parochiezaal: de 
cijfers laten zien, dat we een 
CO2-uitstoot van 2.452 kg heb-
ben bespaard en 75 bomen ge-
plant. We zijn er erg blij mee.

De kerk op TV

U kent waarschijnlijk allemaal 
de RKK-uitzendingen op zondag-
morgen van de eucharistievie-
ringen. Een mooie uitzending, 
zeker als je niet naar de kerk 
kunt, maar toch een heilige mis 
wilt bijwonen. Toch hebben deze 
vieringen een nadeel. Het is im-
mers een viering, opgenomen in 
een andere kerk, in een andere 
parochie dan waarin jezelf actief 
bent. Het voelt niet helemaal als 
'thuis'. Je kent de mensen niet 
en ook de pastor is vreemd. 
Om toch de eucharistieviering 
uit de eigen kerkgemeenschap 
bij te kunnen wonen kan via 
de kerkradio geluisterd worden. 
Bekende geluiden en herken-
bare stemmen komen dan de 
woonkamer binnen. De moder-
ne techniek maakt het echter 
mogelijk dat ook beeld en ge-
luid, direct, via internet voor u 

zichtbaar wordt op uw computer. 
De locatieraad heeft besloten 
om ook in onze kerk een aan-
tal camera’s met de benodigde 
apparatuur te plaatsen om uit-
zendingen van kerkdiensten via 
internet mogelijk te maken. Wij 
hopen dat in de komende tijd te 
installeren. Iedereen kan dan via 
zijn eigen computer 'live' de vie-
ring meemaken. In deze corona-
tijd hopen we dat we daar veel 
mensen een plezier mee doen 
en dat we op deze wijze kunnen 
bijdragen aan een blijvende bin-
ding met de lokale geloofsge-
meenschap.   

Jan de Vries, 
voorzitter locatieraad

Kerststallenroute 

In 2018 en 2019 was de kerst-
stallenroute een groot succes 
en veel mensen zeiden achteraf 
tegen ons: we hadden eigen-
lijk ook wel mee willen 
doen. Dit jaar houden 
we van zaterdag 12 de-
cember t/m zondag 20 
december a.s. weer een 
kerststallenroute, zodat 
er meer gelegenheid is 
om bij goede weersom-
standigheden de route 
of een deel daarvan te 
gaan lopen of fietsen. 

In uw raam of erker zet u een 
of meerdere kerststalletjes neer, 
klein of groot, het maakt niet uit. 
Het is de bedoeling dat mensen 
de stalletjes van buitenaf kun-
nen bekijken. Zij komen niet 

binnen. En woont u niet op de 
begane grond, maar wilt u wel 
meedoen, uw kerststal wordt 
dan in overleg bij iemand an-
ders geplaatst. Meldt u zich al-
vast aan bij het secretariaat van 

maandag t/m donder-
dag van 09.30 tot 12.30 
uur, 0172-212309.
Wij verheugen ons al-
weer op een sfeervolle 
wandeling of fietstocht 
langs de kerststalletjes 
van Boskoop!

Tineke, Jeanine en  
Karin van de Denktank

Ò

Ò
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Parochiële Charitas Instelling

Een mond vol en bij de meesten 
onder u beter bekend als de P.C.I.
De werkzaamheden van deze 
commissie bestaan uit 3 onder-
delen.
Het eerste onderdeel betreft 
het financieel ondersteunen van 
parochianen die het (tijdelijk) 
moeilijk hebben. Ten tweede 
geven we in de decembermaand 
een aantal huishoudens een klei-
ne financiële bijdrage zodat ook 
deze personen wat extra inko-
pen kunnen doen in de dure de-
cembermaand. Onze derde op-
dracht is het verzorgen van een 
kerstattentie voor alle 75-plus-
sers in Boskoop. Dit doen we in 
samenwerking met de andere 
kerken in Boskoop. Bij dit  alles 
is uw steun hard nodig!
Mocht u gezinnen of personen 
in uw omgeving kennen die een 
(financieel) steuntje in de rug 
kunnen gebruiken, aarzel dan 

niet en meldt het ons alstublieft. 
Uw tip wordt in alle vertrouwen 
behandeld.
En om deze zinvolle acties te 
kunnen blijven uitvoeren vragen 
we van harte een bijdrage aan 
de collecte tijdens de kerstvierin-
gen. Omdat in tijden van corona 
het kerkbezoek tijdens de kerst 
onzeker is, vragen we u om dit 
jaar uw bijdrage over te maken. 
Dit kan op rekeningnummer: 
NL52RABO 0108 502155 t.n.v. 
R.K.-parochie charitasinstelling.
Tevens staat er vanaf begin de-
cember een speciale collectebus 
in de kerk waarin u uw bijdrage 
kunt deponeren.

Mede namens de overige 
commissieleden, Hilda Mathot, 

penningmeester P.C.I.
hmathot@ziggo.nl. 

Of neem contact op met het 
secretariaat 0172-212309

Kerst 2020

Door de bijzondere situatie rond-
om het coronavirus is het nog niet 
bekend welke vieringen en acti-
viteiten er zullen plaatsvinden in 
onze kerk rondom Kerst 2020.
U zult rond 20 december een 
kerstenveloppe ontvangen met 
de laatste informatie. Of kijk op 
de website van www.sintjandd.
nl voor de laatste actuele infor-
matie.
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Familieberichten

Gedoopt (rectificatie):
Nadia Ratajczak: dochter van  

Tomasz Ratajczak en Sylwia Pol

Overleden
Mevrouw A.T. Binken
Mevrouw E.M.R. van Vliet- 

Mulleman
De heer A.W. Brand

Startzondag

Op zondag 27 september kon-
den we, na een mooie viering, 
in een goed gevulde kerk (op 
1,5 meter afstand) negen vrij-
willigers in het zonnetje zetten.

De negen vrijwilligers, uit  lo-
catieraad, ouderenbezoekgroep, 
interieurverzorging en wijkver-
tegenwoordiging, ontvingen na 
een mooie toespraak van pas-
toor Van Klaveren een oorkonde, 
bloemen en de kaars van de ge-
loofsgemeenschap.

Daarna kreeg Jan de Vries, voor-
zitter van de locatieraad, ook 
felicitaties met bloemen. Jan 
had vrijdag 25 september voor 
zijn vele werk in de boomkwe-
kerijsector en zijn verdiensten 
op politiek, maatschappelijk en 
kerkelijk terrein een koninklijke 
onderscheiding ontvangen uit 
handen van de burgemeester.
Na afloop was er een bijzondere 
koffie met appelkoek in de kerk. 
We kijken terug op een mooie 
startviering in deze vreemde tijd, 
anders dan anders, maar toch ge-
slaagd en bijzonder.

Laudato Si is ook helpen

De Groene Tip  
Welke tip uit jouw dagelijks doen 
en laten wil jij doorgeven aan 
anderen voor een beter milieu?
Het secretariaat: 'we doen lege 
of kapotte pennen en stiften 
in de doos die staat bij de kof-
fiehoek van onze kerk. De op-
brengst daarvan komt ten goede 
aan El Arbol, het ons welbeken-
de project van Saskia van Vuuren 
in Nicaragua.'

'Dat doe ik, wat doe jij?'

Laudato Si 

De werkgroep 'Groene Kerk' 
hield na afloop van de start-
viering van 27 september een 
puzzelspel over Laudato Si. Na 
een uitleg van de bedoeling 
en een presentatie van de 
voorwerpen op de communie-
bank ging iedereen alleen of 
met zijn tweetjes ijverig aan 
de slag. 

De score van de voorwerpen, 
die allemaal ook symbool voor 
een Laudato Si-onderwerp zijn, 
was als volgt: op 1 stond met 
stip: het lieveheersbeestje en 
we zouden Boskoop niet zijn als 
we daar de biologische toepas-
sing bij de teelt van producten 
niet zouden noemen. Natuurlijk 
weten we ook nog, dat het sym-
bool staat voor geweldloosheid.
Rijst fairtrade op 2, schop op 
3, eetbord werd 4, de wandel-
schoenen op 5, op 6 de klok en 
de laatste plaats 7 was voor de 
fles chloor.
Een aanrader: Kijkt u het filmpje 

op internet eens terug, in twee 
minuten krijgt u op een vlotte 
manier uitleg over Laudato Si. 
www.youtube.com/watch?v=g-
3vSGdlmeqI

Op 6 oktober hadden we een 
mooie workshop 'God in de Su-
permarkt'. Onder de deskundige 
leiding van Alfred Slomp wer-
den we door allerlei vraagstuk-
ken geleid waar we dagelijks 
mee geconfronteerd worden als 
we onze boodschappen doen. 
Vraagstukken waar je vaak ook 
niet helemaal goed uitkomt, om-
dat elke keuze plussen en min-
nen heeft. De verschillende me-
ningen en invalshoeken van de 
aanwezigen werden goed naar 
voren gebracht zonder dat we el-
kaar gingen veroordelen. Er werd 
afgerond met de oproep om be-
wuste keuzes te blijven maken, 
ook al word je soms wat gede-
primeerd door de wetenschap 
dat je zo weinig kunt verande-
ren. Samen kom je heel ver, be-

In het westen is hiv/aids door 
combinatietherapie en verbe-
terde medicijnen niet meer een 
ziekte waardoor vele doden val-
len. In Afrika is dat anders. Nog 
altijd sterft in Kenia een groot 
aantal ouders aan aids. Hun 
kinderen worden doorgaans 
geadopteerd door familieleden, 
meestal door oma’s die vaak 
dringend hulp nodig hebben. De 

paters van Mill Hill, waaronder 
pater Hans Burgman, willen nu 
dat elk oma-gezin een ziekte-
kostenverzekering krijgt. Voor 
h 120,- per jaar zijn alle gezins-
leden verzekerd en krijgen alle 
wezen behandeling in de polikli-
niek van Pandipiere Centre.
Het project wordt gesteund door 
de Nederlandse Stichting Vrien-
den van Pandipiere Centre. Onze 

welbekende pastor Ameling is 
beschermvrouwe en kan alle 
informatie verstrekken via: ma-
rijke.ameling@gmail.com
Uw fiscaal aftrekbare bijdrage 
kunt u overmaken naar:
NL52INGB0001066957 of naar 
NL39ABNA0400236311 t.n.v. 
Missieprocedure Mill Hill, onder 
vermelding van: H. Burgman  
C 1550. Helpt u mee?

nadrukte Alfred nog maar eens. 
Voor wie nog meer wil weten: 
www.godindesupermarkt.nl

De Groene Kerk-werkgroep ziet 
u in het nieuwe jaar graag terug 
op de bijzondere koffies over 
Laudato Si en de voorwerpen 
van het puzzelspel.

mailto:hmathot%40ziggo.nl?subject=PCI
http://www.sintjandd.nl
http://www.sintjandd.nl
https://www.youtube.com/watch?v=g3vSGdlmeqI
https://www.youtube.com/watch?v=g3vSGdlmeqI
mailto:marijke.ameling%40gmail.com?subject=
mailto:marijke.ameling%40gmail.com?subject=
https://www.godindesupermarkt.nl
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H. Joseph, Aalberseplein 2
O.L.V. Hemelvaart, Krugerlaan 110
Telefoon: ......................... 0182-529689

Secretariaat
Ma-wo-vr ochtend van 9.30-12.00 uur.  
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ......................... 0182-523801 
E-mail: ................ gouda@sintjandd.nl
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Voorzitter: .............. Frank Marcus, wnd.
Secretaris: ............................. VACATURE
Penningmeester: . P.P. Pennekamp, wnd 
E-mail: locatieraad.gouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website:  www.pci-werkgroepgouda.nl
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Kerkbijdrage
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Transitieteam op weg – Transeamus

Transeamus usque Bethlehem 
et videamus hoc verbum quod 
factum est.

Kent u deze tekst? Over een 
paar weken gaan we dit lied 
ongetwijfeld weer horen in de 
kerk tijdens de advent. Joseph 
en Maria gaan op weg, een 
weg die ze moeten afleggen 
door opgelegde omstandig-
heden. Deze omstandigheden 
zijn verre van ideaal voor de 
hoogzwangere Maria. Ze weten 
waar ze heen moeten, maar de 
weg erheen is vol vragen. 

Ook onze geloofsgemeenschap 
is steeds onderweg. De huidige 
tijd is een bijzondere tijd door 
de nieuwe omstandigheden die 
zich aandienen. Een pessimist zal 
de donkere wolken zien, de opti-
mist juist de zon die doorbreekt. 
Natuurlijk maken we ons zorgen 
over het aantal mensen dat naar 
de kerk gaat, over de gemiddel-
de leeftijd van de vrijwilligers 

of de financiële gezondheid van 
onze geloofsgemeenschap. Hier-
mee doen we ons zelf tekort, 
want de afgelopen tijd hebben 
we kunnen merken dat er veel 
hoopvolle initiatieven zijn ont-
staan. We hebben digitaal met 
elkaar gebeden, gezongen en 
de eucharistie gevierd. Er bleken 
veel mensen te zijn die als can-
tor de vieringen ondersteunen, 
er is een gave band gevormd 
met mooie muziek, we hebben 
kennisgemaakt met het schaap 
Pauli voor de kinderen, er zijn 
initiatieven ontplooid voor de 
livestream waarin we met ge-
loofsvragen ons geloof verdiept 
hebben en er is een groep vrij-
willigers opgericht die gelovigen 
bij de ingang welkom heet. 

De afgelopen maanden is er in 
onze geloofsgemeenschap een 
groep mensen benaderd die 
van de locatieraad de opdracht 
heeft gekregen om initiatieven 
te ontplooien om onze ge-

Agenda

15 december: 
kerstpakketten samenstellen

OLV Hemelvaartkerk
Op pagina 6 leest u meer over de 
stand van zaken rond de OLV He-
melvaartkerk. 

G
ou

da

loofsgemeenschap toekomst-
bestendig te maken. We willen 
werken aan zowel de onderlinge 
gemeenschapszin, als aan het 
zichtbaar maken van onze ge-
loofsgemeenschap in Gouda bij 
mensen die we als kerk uit het 
oog zijn verloren. We zijn ervan 
overtuigd dat dit alleen kan van-
uit een rotsvast vertrouwen in 

onze Schepper en Leidsman. 
We willen dit samen met u doen 
en gaan graag met u in gesprek 
om ideeën uit te wisselen, wel-
ke talenten heeft u, en die dan 
ook daadwerkelijk inzetten. 
Spreek ons gerust daarover aan! 
Het lied Transeamus eindigt met 
Transeamus et videamus quod 
factum est. In dit kader moeten 

we dit wellicht aanpassen naar: 
Transeamus et videamus quod 
factum erit: laat ons gaan en 
zien wat zal gebeuren!

Agnes Prins-van Dijk, Angelique 
Deichmann, Draha Breedveld, 
Ruud Vink, Sander Dalenberg, 

Sander Verschuur, Matthij Moons

Ò

Ò

Ciborium en Mariabeeld O.L.V.-Hemelvaartkerk

Op maandag 19 oktober is het 
Ciborium, ook wel troonhemel 
of expositietroon genoemd, ge-
restaureerd en naar het Zilver-
museum gebracht om te worden 
tentoongesteld. De volgende dag 
is het Mariabeeld naar de res-
taurateur gebracht om te kijken 
wat de mogelijkheden zijn om 
het beeld weer schoon te krijgen. 
Vrijdag 23 oktober is na een voor-
zichtige schoonmaak het Maria-
beeld naar het museum gebracht 
en verenigd met het Ciborium.
Zoals u op de foto kunt zien 
mag het resultaat er zijn en is 
het zeker de moeite waard om 
een bezoek aan het museum in 

Schoonhoven te brengen. 
Wanneer de nieuwe locatie 
bekend is, wordt het Ciborium 
geplaatst. Het parochiebestuur 
heeft hierover nog geen uitsluit-
sel gegeven, tot die tijd blijft het 
Ciborium te zien in het museum. 
Het advies is om het transport te 

laten uitvoeren door een daar-
toe gespecialiseerd bedrijf.
De restauratie is zodanig uit-
gevoerd dat het Ciborium niet 
meer zwart kan worden. Het 
Mariabeeld heeft een laklaag 
die zal worden verwijderd, daar-
onder komt mooi gepolijst zilver 
tevoorschijn. Verder onderzoek 
volgt nog.

Geadviseerd wordt om Ciborium 
en Mariabeeld in de kerk in een 
afgesloten plexiglas opstelling op 
een sokkel te plaatsen. Bescher-
ming tegen zwavel door het aan-
brengen van absorptiemiddelen 
is  nodig, maar wel zodanig dat 
het beeld mee kan naar de jaar-
lijkse bedevaart naar Kevelaer. 
Om dit alles te kunnen verwezen-
lijken is veel geld nodig. Geluk-
kig hebben vele parochianen ons 
gesteund, ook het Toos Looman-
fonds uit Boskoop heeft ons een 
mooi bedrag toegezegd. Maar 
de kosten zijn nog niet gedekt, 
daarom starten wij in december 
een actie door het verkopen van 
kaarsen en flessen wijn. Ook zijn 
deze artikelen per e-mail te 

Rectificatie
In het artikel in de vorige Voor-
loper over de Mariabeelden in 
de parochie is bij het Mariabeeld 
van Gouda: O.L.V.-Hemelvaart-
kerk (4) een fout geslopen. Het 
beeld van Maria is al jaren in 
bruikleen gegeven door de Broe-
derschap Gouda-Kevelaer aan 
de O.L.V.-Hemelvaartkerk en dus 
niet geschonken zoals abusieve-
lijk vermeld. 

Ò
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bestellen via broederschap.
gouda.kevelaer@gmail.com. Ook 
kunt u ons steunen door uw gift 
over te maken op rekening NL 
13 INGB 0006 0659 72. Wellicht 
is het mogelijk om minimaal 
een derde van dit bedrag terug 
te krijgen van de belasting. Voor 
vragen kunt u ons ook mailen.
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Berichten PCI / Diaconie 

De Voedselbank heeft uw hulp nodig!

Gerarduskalender

De Gerarduskalender, uitge-
bracht door Klooster Wittem, is 
een scheurkalender met elke 
dag op de voorkant een spreuk 
die opbeurt of aanzet tot naden-
ken. Hij is bedoeld om elke dag 
goed te kunnen beginnen en u 
een positief gevoel te geven. 
Elk jaar wordt de kalender met 
zorg en plezier samengesteld 
door een uitgebreide redactie 
van personeel en vrijwilligers 
rondom Klooster Wittem. De op-
brengst komt ten goede aan alle 
activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd 
(www.kloosterwittem.nl).
De Gerarduskalender is verkrijg-
baar bij het secretariaat en kost 
h 7,95 per stuk. Neem even con-
tact op via gouda@sintjandd.nl 
of 0182-523801 tijdens de ope-
ningstijden.

Kerstpakkettenactie 2020: 
Sponsor een kerstpakket
Ook dit jaar ondersteunen de PCI 
Gouda samen met de St. Vincen-
tiusverening weer gezinnen en 
alleenstaanden die van een mi-
nimum moeten rondkomen met 
een kerstpakket.
Het gaat daarbij om mensen 
die qua inkomen net boven de 
grens uitkomen die de Voedsel-
bank hanteert en verder nergens 
een beroep op kunnen doen. Op 
dinsdag 15 december gaat een 

aantal vrijwilligers aan de slag 
om 120 kerstpakketten klaar te 
maken voor aflevering.
Ook u kunt een bijdrage leve-
ren door een kerstpakket of 
een gedeelte daarvan te spon-
soren. Een volledig kerstpakket 
kost h 25,- maar elke bedrag is 
natuurlijk welkom! U kunt uw 
bijdrage overmaken op bank-
nummer NL97ABNA0507129849 
ten name van PCI Gouda onder 
vermelding van 'kerstpakket'.

Op 1 oktober bestond de Voed-
selbank in Gouda 15 jaar. Wat 
begon als een kleine organi-
satie is uitgegroeid tot een 
professioneel bedrijf met vele 
vrijwilligers. In de loop der  
jaren is het vrijwilligersbe-
stand verschillende keren ver-
anderd. Op dit moment zijn er 
vanuit onze geloofsgemeen-
schap nog maar een paar vrij-
willigers actief. Dat is jammer, 
want het is een dankbare taak.

De Voedselbank krijgen artike-
len aangeboden van onder meer 
de Voedselbank Rotterdam, lo-
kale supermarkten, maar ook 
van particulieren. 
Om verspilling tegen te gaan, 
worden artikelen door super-
markten zo slim mogelijk in-
gekocht en voedsel dat niet is 
verkocht, wordt met korting 
aangeboden voor consumptie. 

Een prima initiatief, maar dit be-
tekent wel dat er minder beschik- 
baar komt voor de voedselban-
ken. Dat is niet prettig in deze 
coronatijd, terwijl wij juist nu 
graag een gevarieerd pakket 
aan willen bieden. 

Wij hebben het volgende over-
zicht gemaakt met bruikbare 
artikelen:

Pasta, pastasaus, rijst,
wasmiddel, wasverzachter,
tonijn in blik, soep in blik, 

conserven, koffie, deodorant,
shampoo, doucheschuim

Zowel in de H.-Josephkerk als in 
de O.L.V.-Hemelvaartkerk staat 
een doos waarin u houdbare 
producten kunt deponeren voor 
de Voedselbank. Wij zijn u zeer 
dankbaar voor de geschonken 
producten. Levering kan rond de 
vieringen en door de week 

Ò
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Oecumene-update

Deze keer wil ik wat met u delen 
over het KerstWandelTheater en 
het Weilandklooster. Het Kerst-
Wandeltheater was al vol in or-
ganisatie, nog in de hoop dat het 
evenement dit jaar voor de 10e 
keer gewoon door kon gaan. Dat 
is helaas door de verscherpte co-
ronamaatregelen niet het geval.
De mensen van de Ontmoetings-
kerk, die trouwens op meerdere 
terreinen aan de (oecumene)
weg timmeren, hebben zich niet 
uit het veld laten slaan en pre-
senteren dit jaar het KerstWan-
delTheater Online. Veel vrijwilli-
gers zijn hierin actief met spel, 
dans en muziek. 
Onder voorbehoud van een alge-
hele lockdown start het theater 
op 18 december om 18.30 uur. 
Omdat het een online versie is, 

kan dit KerstWandelTheater tot 
Kerst meebeleefd worden via de 
site www.kerstwandeltheater-
gouda.nl.

Kijkt u vooral ook eens op de 
site van de Ontmoetingskerk 
om te zien wat zij allemaal or-
ganiseren. U hoeft geen lid van 
hun kerk te zijn om eraan deel 
te nemen.

Nieuw in Gouda is ook Het Wei-
landklooster. Op 26 augustus is 
deze pioniersplek van de PKN in 
de omgeving van Gouda van start 
gegaan. Met dit initiatief wil de 
PKN inspiratie, bezinning, ont-
moeting en concrete handvatten 
bieden op het gebied van zorg 
voor de schepping aan mensen 
binnen en buiten de kerk. Naast 
de pioniersplek zijn er plannen 

voor een groter project met een 
zorg- en leefgemeenschap en 
een voedselbos. Al met al een 
inspirerend, enthousiast project 
en een voorbeeld van kerk-zijn 
naar buiten. Indien u meer wilt 
weten over dit initiatief kan ik u 
de volledige tekst mailen, waar-
in meer inhoudelijk over het 
Weilandklooster wordt gespro-
ken. Stuurt u dan een berichtje 
naar ellen.verrips@gmail.com. 
Uiteraard kunt u ook een kijkje 
op de site van het Weilandkloos-
ter nemen. 

Over de cursus Bruggen Bouwen 
ga ik u de volgende keer op de 
hoogte brengen.

Ellen Verrips 
ellen.verrips@gmail.com

Actuele informatie: 
www.rvkgouda.nl

Livestream vanuit de H. Josephkerk

Sinds half september is het mo-
gelijk om de vieringen vanuit 
de H. Josephkerk via livestream 
ook thuis te volgen. De link is: 
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2203-H-Josephkerk In-
middels kunt u de viering ook 
achteraf bekijken. Uit de statistie-
ken blijkt dat ook daar inmiddels 
goed gebruik van wordt gemaakt. 
Parochianen die absoluut niet in 
beeld willen komen, kunnen op 
een van de achterste vier banken 
plaatsnemen. Die komen zeker 
niet in beeld. Bij de communie 
wordt een gebedstekst geprojec-
teerd. 

Ook in de Antoniuszaal zijn 
voorzieningen getroffen, zodat 
ook daar de livestream gepro-
jecteerd kan worden. Tijdens de 
viering wordt ook daar commu-
nie uitgereikt, zodat we in deze 
coronatijd per viering toch zo’n 
60 parochianen van dienst kun-
nen zijn. Inmiddels zijn er vijf 
vrijwilligers gevonden om de 
apparatuur te bedienen. Daar 
zijn we natuurlijk erg blij mee. 
Wij hopen dat veel parochianen 
van de mogelijkheid om digitaal 
mee te vieren gebruik zullen 
maken.

De locatieraad

tijdens de openingsuren van 
het locatiesecretariaat op het 
Aalberseplein 2. 
Alvast hartelijk dank hiervoor.

Mocht u onverhoopt wat vrije 
tijd in dit waardevolle werk wil-
len steken: graag!
Ik ben bereikbaar via e-mail: 
marionfaay@kpnmail.nl.

Marion Faay, vrijwilligster 
voedselbank Gouda

Ò

Ò
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Secretariaat 
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u. 
Dorpsweg 22, 2811KH Reeuwijk 
Telefoon: ........................  0182-392310
E-mail: ............ reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad 
Voorzitter: .......................  Leo van Zoest
Secretaris: ............................. VACATURE
Penningmeester: .......... Jos Dorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen
Rabobank 
Kerkbijdrage: .. NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

Wijkvertegenwoordiging 
Joke de Jong: .................  0182-392751

Redactie de Voorloper
Marina van Leeuwen
E-mail: .... vandorptotplas@gmail.com

Taxivervoer naar HH. Petrus en 
Pauluskerk ReeuwijkDorp 
De taxi komt elke zondag om 08.30 uur 
bij de ingang Ravenhorst/Reehaven.  
De taxi vertrekt 08.45 uur naar Reeuwijk 
Dorp. Na de kerkdienst worden de deel 
nemers teruggebracht. De tijd spreekt 
men met de chauffeur af.

Reeuwijk

2726

Noodkreet

De redactie van De Voorloper 
van ons mooie Reeuwijkse 
gedeelte is al een tijd op zoek 
naar nieuwe redactieleden. 
Helaas is dit tot op heden nog 
steeds niet gelukt. Wij zijn dit 
jaar allebei gestopt. We heb-
ben het vele jaren gedaan en 
hadden heel erg gehoopt om 
het stokje/toetsenbord door 
te geven. 

Als niemand zich aanmeldt, 
komt 'onze' bijdrage voor De 
Voorloper in gevaar. Dan wordt 
er door de algemene redactie 
beslist wat er namens Reeuwijk 
wordt gepubliceerd en verliezen 
we onze eigen identiteit. Terwijl 
die ons als geloofsgemeenschap 
juist zo dierbaar is.
U zult toch zeker ook de aan-
kondigingen en verslagen gaan 

missen, zoals van de carnavals-
viering, leuke uitjes en natuurlijk 
van de mooie en speciale door 
vrijwilligers opgezette festivitei-
ten zoals de kerstmarkt, het Dic-
kensfestijn en The Passion? 
Wij hopen nog steeds op en-
thousiaste mensen die dit werk 
vanaf eind dit jaar/begin vol-
gend jaar willen doen. De Voor-
loper verschijnt zes keer per jaar 
en het redactiewerk is iets wat 
je thuis kan doen. Bij voorkeur 
samen. Wij hopen echt dat er 
een paar mensen zijn die zich 
aanmelden want een Voorloper 
zonder Reeuwijkse inbreng 'dat 
kan niet'. We rekenen op uw 
aanmelding en willen graag ver-
tellen over hoe leuk dit werk is. 
Mailtjes graag naar vandorptot-
plas@gmail.com of bellen mag 
ook, tel. 392140.

Marina van Leeuwen
Martha van Zoest
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Ook Marina stopt 

Marina is na een oproepje in de 
Voorloper van Pasen 2014 aan-
geschoven bij de redactie van de 
Voorloper en de nieuwsbrief Van 
Dorp tot Plas. Met haar kreeg ik 
een enthousiaste partner in het 
bedenken van de voorkant van 
de Voorloper en de kinderpagina. 
We hebben vele avonden gezel-
lig samen foto’s gemaakt. Oeps 
te weinig pixels, te donker, oei 
even vragen of we dit mogen 
gebruiken, enz. Marina heeft 

aangegeven om met dit alles te 
gaan stoppen. Dank je wel voor 
je humor, creativiteit en gezel-

ligheid. We gaan voor 
een nieuwe redactie 
waarbij de nieuwsbrief 
Van Dorp tot Plas en de 
website overgenomen 
worden door Jolan-
da van Leeuwen, wie 
neemt het stokje over 
voor de Voorloper?
Marina, namens alle 
parochianen superbe-
dankt voor je werk in 

de afgelopen jaren.
Namens de redactie

Martha van Zoest

Kerstmarkt 2020

Vele jaren hebben wij in de laat-
ste maanden van het jaar een 
kerstmarkt georganiseerd op het 
plein bij de H.H. Petrus en Pau-
luskerk in Reeuwijk-Dorp. Door 
de huidige situatie kan dit op 
de gebruikelijke manier geen 
doorgang vinden dit jaar. Doch 
door onze gedrevenheid willen 
wij toch iets doen om de kas 
van de parochie te spekken. Er 

wordt een kerstbomenverkoop 
gehouden van 1 t/m 12 decem-
ber 2020 van 12.00 tot 16.00 uur 
op het plein van de H.H. Petrus 
en Pauluskerk, ’s zondags ge-
sloten, prijzen vanaf h 7,50. Op  
12 december is er verkoop van 
oliebollen, ook van 12.00 tot 
16.00 uur. De prijs van de oliebol-
len is h 0,70 per stuk en 10 voor 
h 6,-,  de oliebollen met rozijnen 
kosten h 1,- per stuk  en 12 voor 
h 10,-. Heeft u een bestellijst 

ontvangen, vul die dan in en 
geef hem af bij de pastorie van 
voornoemde kerk of bestel bij 
het parochiesecretariaat 0182-
392310 of per e-mail reeuwijk@
sintjandd.nl. Uw bestelling staat 
dan klaar op 12 december in de 
kraam op het kerkplein. Wij wen-
sen u, ondanks deze tijd, zalige 
Kerst en een gezond en gewel-
dig 2021 toe.

Organisatie Kerstmarkt

Uit de pen van...

De Pen kreeg ik van Fiona Kwa-
kernaak. Ik ben Wim Olsthoorn, 
geboren in Reeuwijk waar ik 
nog steeds woon. Al ruim 20 
jaar ben ik koster van De Goe-
de Herder. Afgelopen jaar, op 
16 september waren Rina Duijn-
dam en ik 40 jaar getrouwd. Sa-
men hebben wij twee kinderen: 
Sabrina van 36 en William van 

33 jaar. William is op 1 oktober 
getrouwd met Loes van Mast-
wijk. Verder hebben we ook nog 
twee kleinkinderen (van Sabrina 
en Jordy),  Sophy van 5 jaar en 
Lynn van 3 jaar oud. Elke vrijdag 
past Rina op de twee meiden 
en verder maakt ze ook nog de 
kerk schoon. Kerkwerk doet ze 
ook alweer 15 jaar. De tijd gaat 
vlug! Volgend jaar hoop ik met 
vervroegd pensioen te gaan en 

dan heb ik meer tijd voor de kerk 
om de begrafenissen te regelen. 
Maar ook met Rina heb ik dan 
meer tijd om lekker vakantie 
te houden, fietsen, zwemmen, 
wandelen en ook meer tijd met 
de kinderen en kleinkinderen. 
En natuurlijk het klussen thuis of 
in de kerk. Er is altijd werk en ik 
zal me niet gauw vervelen. Dit 
was een stukje uit mijn leven en 
geef De Pen door aan …

Redactie-overleg in coronatijd: deze keer met afscheid van Marina (linksmidden)

http://www.sintjandd.nl/h/vieringen
https://www.sintjandd.nl/h/reeuwijk
mailto:vandorptotplas%40gmail.com?subject=redactie
mailto:vandorptotplas%40gmail.com?subject=redactie


W
ad

di
nx

ve
en

Waddinxveen

R.K. Geloofsgemeenschap St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster (pag. 13) 

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 JJ Waddinxveen

Secretariaat
Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 uur.  
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon: ......................... 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ...................... Peter Rijnbeek 
Secretaris: ............................ Henk Vink 
Penningmeester: ..... Paul van Leeuwen 
Beheer: ......................... Peter Rijnbeek 
Algemeen lid: .............. Isabella de Boer
Algemeen lid: ..................... Hans Kientz 

Parochieel Charitatieve Instelling 
(PCI)
Nico van Grieken 

Bankrekeningen 
Kerkbijdrage: .. NL71RABO0366805150
Kerkbijdrage: ... NL15INGB0000286579
Intenties: ......... NL55INGB0002307630

Pastoraatsgroep
Liturgie: ............................. Lia Rijnbeek 
Pastoraat/diaconie: Sonja van Leeuwen 
Catechese: ............................ Ruud Vink

Stichting tot behoud Sint Victorkerk
Voorzitter: ......................... Hans Kientz

Website: .................. www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl 
Kopij: ........... victorientje@sintjandd.nl
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Vanuit de locatieraad

Als ik dit schrijf is het 5 november 
en zitten we volop in strakke co-
ronamaatregelen. Wat vandaag 
wordt opgeschreven, is als u het 
leest misschien allang weer ach-
terhaald. Dat is op dit moment 
de realiteit. En het is nodig weet 
ik als vader van een aantal zorg-
medewerker(ster)s. Echter deze 
situatie heeft ook zijn tegenkant. 
Ondanks grote inzet kunnen we 
niet voorkomen dat mensen zich 
eenzaam en alleen voelen. Even 
met elkaar een kopje koffie. Een 
gezellig praatje. Het is allemaal 
anders. Mensen die je wekelijks 
tegenkwam in de kerk zijn voor-
zichtig en zien we dus niet of bij-
na niet meer.

Wij proberen met alles wat bin-
nen ons bereik ligt het zo in te 
richten dat op een veilige manier 
toch nog gebruik kan worden ge-
maakt van de kerk en we onze 
vieringen kunnen houden. Al is 
het maar voor een kleine groep. 
We zoeken naar verbinding en 
doen dat op een aantal manie-

ren. Wekelijks wordt het Victo-
rientje uitgebracht, wat digitaal 
ontvangen kan worden. De aan-
vraag gaat via het secretariaat 
waddinxveen@sintjandd.nl. Ook 
het inrichten van  de livestream 
is een voorbeeld om, al is het 
niet lijfelijk, toch de binding met 
onze geloofsgemeenschap te 
houden: www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11155

Mocht u problemen hebben 
met het inschakelen, bel 0182-
612452 en dan maken we een 
afspraak om het op te lossen. Het 
is belangrijk dat we met elkaar 
blijven communiceren. Neem ge-
rust contact met ons op.

Een kleine groep vrijwilligers is 
op dit moment actief. We kijken 
vooruit.  Adventstijd en Kerst 
komt er al snel aan. Hoe het al-
lemaal gerealiseerd gaat worden 
is nog maar de vraag. Maar één 
ding is zeker. We gaan er een 
mooie tijd van maken.

Peter Rijnbeek

Ò

Reeuw
ijk

Even bijpraten met het Alzandokoor

Niet met elkaar kunnen zingen, 
dat is toch iets wat je je als 
koorlid bijna niet kunt voor-
stellen? En toch overkomt het 
ons. Door het coronavirus staat 
voor velen de wereld op zijn 
kop. Met Aswoensdag hebben 
we nog kunnen zingen, maar 
daarna vanaf half maart geen 
wekelijkse repetitie meer en 
geen vieringen in de kerk. 

De eerste weken denk je mis-
schien nog, lekker een avondje 
thuis, op de bank of even niets 
hoeven. Maar al snel ga je het 
koor missen. Het met elkaar af-
spreken om te fietsen, het sa-
men uitwaaien, bijpraten in de 
dagkapel, de laatste nieuwtjes 
uitwisselen, onder het loopje 
door een kort praatje met ka-
pelaan Van Paasen. Dan het in-
zingen, goed voor je longen en 
je lijf én je lachspieren. En dan 
hard oefenen om de komende 
viering een aantal mooie liede-
ren , goed uitgevoerd en mooi 
gezongen te laten klinken. En 
dan het verdiende kopje koffie 
of thee. Niets van dit alles, vanaf 
half maart tot de zomervakantie, 
niks.
Wel probeerden we in contact 
te blijven. Via de Alzando-app 
hielden we elkaar op de hoog-
te en deelden we lief en leed. 
Elke dag mocht er één koorlid 
haar lied doorgeven; wat vind je 
mooi, spreekt de tekst je aan, of 
kies je het voor de muziek of de 
begeleiding. Veel liederen wer-
den in deze tijd gekozen als be-
moediging, troostende woorden.

In juni kregen al de koorleden 
een zakje nootjes door de bus; 
'We missen jouw vrolijke noot-
jes!'
Voor de grote vakantie zijn we 
bij elkaar gekomen, coronaproof, 
in het klooster om deze rare tijd 
toch met elkaar te delen, met 
een hapje en een drankje. Alle 
koorleden waren aanwezig, dat 
wil toch wel wat zeggen!  We 
hebben Angenieta in het zonne-
tje gezet omdat zij een koninklij-
ke onderscheiding had gekregen 
voor al haar goede werk. Ook 
hebben we die avond goed bij-
gepraat en veel gedeeld.
Na de vakantie hebben we volop 
vergaderd, hoe kunnen we toch 
veilig zingen, al zijn het alleen 
nog maar de repetities want in 
de kerk zingen mocht echt nog 
niet. 
We zijn begonnen om in de kerk 
te oefenen, met veel regeltjes, 
een intekenlijst, handen ont-
smetten, niet te hard zingen, 
ventileren dus in de koude kerk 
zitten, geen koffie, uit elkaar in 
zigzagopstelling zitten. Wat is dat 
lastig zingen als je geen steun 
hebt van je buurvrouw! Maar 
we wilden toch voorbereid zijn 
voor als we weer zouden mogen 
zingen, je stem gesmeerd hou-
den en als koor bij elkaar blijven. 
Totdat we het met elkaar toch te 

spannend vonden en 
in gezamenlijk overleg 
weer gestopt zijn met 
de repetities. Jammer, 
maar het is niet anders.
Wel zijn we achter de 
schermen steeds aan 

het kijken wat wél kan. Zo heb-
ben we kunnen zingen met een 
klein clubje bij de avondwake 
van ons oud-koorlid Jan de Lan-
ge. Ook met Allerzielen, met en-
kel 30 genodigden hebben we 
met enkele koorleden gezongen. 
Zo proberen we toch dienstbaar 
te blijven. Via de livestream kun-
nen de mensen thuis gelukkig 
meevieren en meeluisteren.
Voor Kerstmis dit jaar helaas 
geen meezingkoor, maar we 
proberen ons wel te laten horen 
én ons te laten zien. We bren-
gen de Kerst bij u thuis met een 
digitale kerstboodschap vanuit 
Reeuwijk. Dus houdt goed de 
aankondigingen via de nieuws-
brief, Facebook en het parochie-
blad in de gaten. Zegt het voort.

Alzandokoor

Familieberichten

Gedoopt
Tim van Dijk

Overleden
De heer J. de Lange
Mevrouw C. van Vuuren-Segers
Mevrouw T. Ebbenhorst-Snel
De heer W. Röling
Mevrouw. B. Hoogeveen-Segers
De heer G. van der Werf

http://www.sintjandd.nl/h/vieringen
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:victorientje%40sintjandd.nl?subject=
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 
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Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de 
Sint Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

Aan het eind van een jaar is 
het altijd goed om even terug 
te kijken op het jaar en wat 
dat jaar heeft opgeleverd. Dat 
levert dit jaar een onwerkelijk 
beeld op, doordat de meeste 
VAC-activiteiten door het co-
ronavirus niet zijn doorgegaan. 
Aan het begin van 2020 zijn er 
nog wel drie klaverjasavonden 
geweest en een boekenmarkt. 
Ook heeft de VAC een bijdrage  
kunnen leveren aan het jaarlijk-
se culturele festival in Waddinx-
veen,WadCultureel, dat in het 

weekend van 11-13 september 
werd gehouden. Helaas hebben 
we moeten besluiten om de 
Kerstmarkt van 28 november 
niet door te laten gaan. Het is 
in ieder geval nu al duidelijk 
dat het klaverjassen niet eerder 
dan begin 2021 zal starten. Er 
zijn data gepland voor de boe-
kenmarkt en de bridgedrive in 
het nieuwe jaar. 
Laten we hopen dat we volgend 
jaar weer VAC-activiteiten kun-
nen organiseren. U hoort van 
ons als het zover is. 

Neem ondertussen ook eens een 
kijkje op de website en de Face-
bookpagina van de VAC: www.
vac-victorkerk.nl. De Facebook-
pagina heeft dezelfde naam: 
VAC-Victorkerk. 

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk, Waddinxveen. Giften 
zijn zeer welkom op bankreke-
ning NL36 ABNA 042 74 71 249
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Even voorstellen: nieuwe zanggroep Voces Novae In memoriam voor Antoon Martens

Toen in maart van dit jaar de ker-
ken als gevolg van de coronacrisis 
moesten sluiten, kon de parochie 
gelukkig snel over naar een (zeer 
professionele) livestreamviering 
vanuit de Antoniuszaal in Gou-
da. De muzikale begeleiding van 

deze vieringen moest qua per-
sonen zeer beperkt blijven en 
zo is eigenlijk de samenwerking 
ontstaan tussen Peter Verhoogt, 
Anouk van Croesdijk en Ruud 
Vink. Een samenwerking die zo 
goed beviel dat we nu regelma-

tig als zangroep in de parochie 
onze opwachting mogen maken. 
In ons netwerk kennen we ook 
een aantal zangers en zangeres-
sen die graag met ons meezingen, 
waardoor we in de toekomst (als 
corona het toelaat) ook in een 
wat grotere samenstelling gaan 
zingen. 

Het repertoire dat we zingen is 
heel divers. Van Taizé tot klassiek 
en van wereldjongerendagen-
muziek tot Gezangen voor Litur-
gie. Belangrijkste uitgangspunt 
is daarbij dat het ondersteunend 
is aan de liturgie en past bij het 
moment in de viering. We hopen 
met onze zanggroep een mooie 
bijdrage te kunnen leveren aan 
onze parochie! 

Ruud Vink

Vorige maand is onze paro-
chiaan Antoon Martens over-
leden. Hij woonde de laatste 
jaren in een zorginstelling in 
Gouda. Zijn begrafenis heeft 
dinsdag 13 oktober in beslo-
ten kring plaatsgevonden van-
wege de coronamaatregelen.

De betrokkenheid van Antoon bij 
onze geloofsgemeenschap was 
groot, op verschillende terreinen. 
Hij heeft het rijke roomse leven 
nog volop meegemaakt, met 
hoogmissen, missen met drie 
heren, wekelijkse vespers, volle 
kerken en niet te vergeten de 
feestelijke sacramentsprocessies, 
maar hij heeft ook de tijd van het 
inschakelen van vrijwilligersgroe-
pen meegemaakt. 

Meer dan een halve eeuw gele-
den begon hij zelf als vrijwilliger. 
Hij werd lid van het Lectorencol-
lege en bleef dat dertig jaar lang. 
Maar zijn liturgische activiteiten 
beperkten zich niet tot het lector-
schap: hij was medeoprichter van 
misdienaarsgroepen en daarna 
begeleider van misdienaars, vele 
malen ceremoniemeester bij bij-
zondere vieringen, lid van de Li-
turgische Raad oude stijl en vele 
jaren planner voor vieringen als 
lid van de Liturgische Raad nieu-
we stijl.

Maar ook op andere terreinen 
liet hij zich niet onbetuigd: twee 
termijnen lid van het kerkbestuur, 
medeoprichter van de financiële 
commissie, de Actie Kerkbalans 
(waarvoor ook jaren actief), en de 

vroegere Parochieraad (waarvan 
ook jaren secretaris). Allemaal 
activiteiten op het bestuurlijke 
en financiële vlak. Ook de paro-
chiefederatie 'Levend Water' kon 
op zijn inzet rekenen als planner 
voor de federatieve plannings-
commissie en als secretaris van 
de federatieve commissie Liturgie. 

Hij droeg de fraaie Victorkerk een 
warm hart toe en werd daarom 
lid van de VAC, de Victor Activitei-
ten Commissie, om zo geld bijeen 
te krijgen voor het behoud en 
de restauratie van de Victorkerk. 
Ook in de VAC heeft hij met an-
deren veel werk verzet. Kortom, 
hij stond aan de wieg van allerlei 
parochie activiteiten en heeft als 
vrijwilliger in vele hoedanighe-
den zijn bijdrage geleverd. 

Toen hij aangaf dat hij een aantal 
taken wilde beëindigen omdat 
hij 65 jaar werd, was zijn in-
drukwekkende staat van dienst 

reden voor het Parochiebestuur 
om hem voor te dragen voor de 
pauselijke onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontifice. Deze on-
derscheiding werd hem in 2000 
toegekend door de paus en uit-
gereikt door de toenmalige pas-
tor Ad van der Helm.
Maar ook na zijn pauselijke on-
derscheiding bleef hij nog door-
gaan met bepaalde taken en 
werd hij lid van het Victorkoor en 
de Schola Cantorum.

We zijn Antoon uitermate dank-
baar voor het feit dat hij zich zo-
lang en met zoveel toewijding in 
dienst heeft willen stellen van de 
parochie. We herdenken hem in 
dankbare herinnering.
Moge hij rusten in vrede.

Locatieraad en Liturgische Raad

Familieberichten

Gedoopt 
27-09-2020 Bertus Lutje Spelberg
11-10-2020 Helena Jacobs                         
Gehuwd
09-10-2020 Ruud Vink en  

Daniëlle Assen
Overleden
28-08-2020 Clemens Lubertus 

Krijnen
30-09-2020 Reinera Elisabeth 

Maria Berendse-Westerhof
06-10-2020 Antonius Peter  

Hendrik Martens
17-10-2020 Sophia Helena  

Doeleman-van der Klauw
28-10-2020 Maria Adriana Johanna  

Langelaan-van Dijk                                                                             

http://www.vac-victorkerk.nl
http://www.vac-victorkerk.nl
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R.K. Geloofsgemeenschap St. 
Johannes' Onthoofding Moordrecht/
Gouderak

Vieringen St. Johannes' Onthoofding
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster (pag. 17) 

Oosteinde 23, Moordrecht 
Telefoon: ......................... 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .......................... 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: .. Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: .. Leo van Meegersen

Parochieel Charitatieve Instelling 
(PCI) 
Mevr. R. v.d. Nouweland,  
mevr. M. Oomen, de heer M. Helmes

Bankrekening
Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
......... t.n.v. Sint Johannes' Onthoofding, 
............................................. Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Pastorale zaken
Pastor van dienst: ....... 0182-639586

Pastoor
Dick van Klaveren

Redactie De Voorloper
E-mail: ....................................................
........ redactiemoordrecht@sintjandd.nl 
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13 december: Parochiebrede 
gezinsochtend, 09.30 uur 
(Gouda)

13 december: Bijeenkomst 
Amazing Teeners 
(Waddinxveen)

10 januari: Parochiebrede 
gezinsochtend, 09.30 uur 
(Gouda)

24 januari: Bijeenkomst 
Amazing Teeners (Waddinxveen)

33

Update van Amazing Teeners
Op 25 oktober zijn we weer begonnen met de 
bijeenkomsten van Amazing Teeners. In deze lastige 
tijd is iedereen op zoek naar betere tijden en hopen 
we weer snel alles te mogen doen. Ook nu moeten er 
offers gebracht worden om deze tijd door te komen. 

Met de jongeren zijn we op reis gegaan naar 'Het Beloofde Land'. De weg die 
Abr(ah)am aflegt om zijn doel te bereiken. Het leven is vertrouwen hebben 
in de goede afloop, vertrouwen hebben in God en alles wat je tegenkomt 
op je pad. Door het lezen in de Bijbel komen we tot leuke gesprekken. Ook 
hebben we het (geheugen)spel 'Ik ga op reis en ik neem mee…' gedaan en 
afgesloten met drinken en wat lekkers. Schrijf de volgende bijeenkomsten 
alvast in je agenda: 22 november, 13 december, 24 januari. Wil je meer infor-
matie ontvangen stuur dan een mail naar:  amazingteeners@sintjandd.nl. Groetjes, Bart en Karin

Parochiebrede Gezinsochtenden
Op zondag 13 december en zondag 10 januari  vinden de volgende parochiebrede 
gezinsochtenden plaats bij de Heilige Josephkerk in Gouda. De ochtend begint om 
09.30 uur, waarbij we in verschillende leeftijdscategorieën aan de slag gaan met een 
verfrissende catechese. Ook voor volwassenen wordt voor een inspirerend program-
ma gezorgd, dus jong en oud zijn welkom! Om 11.00 uur sluiten we de ochtend af 

met een eucharistieviering. Gedurende de hele ochtend is er crèche voor de allerkleinsten. Kom eens langs 
en maak kennis met deze leuke bijeenkomst met ontmoeting, een uitdagend programma en eucharistie! 
Heb je vragen, mail of bel naar Carisia Houdijk-van Berkel: gezinsdag@sintjandd.nl/06-23273513. 

Samenkomen in deze tijd, kan dat?
Als parochie en organisatie van de gezinsochtenden doen we er alles aan om de richtlijnen van het RIVM 
te handhaven. Daarom wordt u gevraagd om op tijd aanwezig te zijn voor aanvang van de activiteit i.v.m. 

het stellen van de gezondheids-
vragen en het aanwijzen van een 
zitplaats. Tevens wordt geadvi-
seerd om in de kerk en de pasto-
rie een mondkapje te dragen.

Jongerenagendax

redactiejongeren@sintjandd.nl t

x

Adventsretraite 2020 

Op zondag 29 november gaat 
alweer de dertiende digitale 
retraite van de jezuïeten van 
start: 'Zie, ik kom spoedig'. 
Deze duurt tot vrijdag 25 de-
cember. De retraite is geschre-
ven door jezuïet Gregory Bren-
ninkmeijer. 

Deelnemers aan de digitale 
retraite krijgen dagelijks een 
gebedsmail met bijbelteksten, 
meditatieve vragen, citaten en 
technische gebedstips. Het ge-
heel vormt een innerlijke reis 

om het mysterie van Kerst inten-
ser te beleven.
Op de zaterdagochtenden van 
de advent (5, 12 en 19 decem-
ber) is er om 09.30 uur via Zoom 
een online geleide meditatie 
van een half uur. De auteur van 
de adventsretraite zal ons daarin 
voorgaan. Zo kunnen we in tij-
den van corona toch met elkaar 
verbonden zijn. 

Inschrijven voor deze gratis di-
gitale retraite via www.ignati-
aansbidden.org.

Beeld: G. Roffel

http://www.sintjandd.nl/h/vieringen
mailto:moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/moordrecht
mailto:ledenmoordrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:amazingteeners%40sintjandd.nl?subject=
mailto:gezinsdag%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiejongeren%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiejongeren%40sintjandd.nl?subject=
http://www.ignatiaansbidden.org
http://www.ignatiaansbidden.org
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Een zoon voor Zacharias en Elisabeth

Maak een reukoffer voor God

Toen Zacharias en Elisabeth allebei 
al heel oud waren, vertelde een 
engel hen dat Elisabeth zwanger 
zou raken. Ze zouden een zoon 
krijgen, die ze Johannes moesten 
noemen. Zacharias kon het niet 
geloven, want ze waren al zo oud! 
Omdat Zacharias niet geloofde wat 
de engel had gezegd, kon hij als 
straf niet meer praten tot Johannes 
geboren was. Kort daarna werd 

Elisabeth inderdaad zwanger, zoals 
de engel gezegd had. Maar toen 
Johannes geboren was, wilden 
de mensen hem net als zijn vader 
Zacharias noemen. Maar Elisabeth 
zei: 'Nee, hij moet Johannes he-
ten.' Zacharias kon nog steeds niet 
praten. Met gebaren vroegen de 
mensen daarom aan Zacharias hoe 
hij het kind wilde noemen. Toen 
pakte Zacharias een schrijfbord-
je en schreef daarop: 'Zijn naam 
is Johannes.' Meteen daarna kon  
Zacharias weer praten, en hij dank-
te God.

Op het moment dat de engel aan Zacharias verscheen, 
was hij in de tempel een reukoffer aan het brengen 
voor God. Het reukoffer bestond uit wierook, gemengd 
met speciale kruiden en zout. Volgens Exodus 30:7 had 
het een heerlijke geur. In de kerk branden we 
op speciale momenten nog steeds wierook.

Dit heb je nodig:
• een dun lapje stof, ten minste 20x20 cm
• lint om het lapje dicht te binden 
• verschillende geurstoffen (gedroogde 
 bloemen, kruiden, theeblaadjes, 
 snippertjes zeep, enzovoort)

Gespreksvragen

• Wat belooft de engel aan Zacharias? 
• Waarom vindt Zacharias het moeilijk om dat te geloven? 
• Wat is er bijzonder aan het kind dat Zacharias zal krijgen? 
• Zou Zacharias er blij mee zijn? Waarom denk je dat? 
• Heb jij ook weleens een wens, iets dat je graag wilt hebben? Krijg je dat dan altijd meteen? 
• God maakt Zacharias blij met iets dat hij heel graag wil hebben. Hoe zou God jou blij kunnen maken?

De sprinkhaan zegt:

'Met Kerst denken we terug aan de geboor te van Jezus. Vlak voordat Jezus werd
geboren, kreeg de nicht van Maria, Elisabeth, ook een kind die Johannes werd
genoemd. Hij moest het volk van Israël klaarmaken voor de komst van Jezus.'

Zijn n
aam is

Johan
nes


