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Ik geef het toe, een beetje vreemde kop bo-
ven een pastoraal woord in deze Voorloper is 
het wel: www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/ 
SK-A-2815. Er had eigenlijk net zo goed kun-
nen staan: de Meester van Alkmaar. Maar 
ik verleid u graag om het schilderij op uw 
computer te bekijken. Het zal in stukjes aan-
schouwd moeten worden want het schilderij 
uit 1504 is maar liefst vijf meter breed. Vijf 
meter, zeven panelen, om zeven werken van 
barmhartigheid uit te beelden.

Een Hollandse stad vormt het decor voor dit 
schilderij dat laat zien hoe je als christen de hulp-
behoevende mensen moet helpen. Een Holland-
se stad, het zou ook Gouda kunnen zijn of Moor-
drecht, Boskoop, zelfs Rotterdam-Zuid.
Op elk paneel staat Christus tussen de toeschou-
wers. Een grapje van de Meester of een diepere 
betekenis? Het laatste! Christus staat op elk pa-
neel afgebeeld omdat de Werken van Barmhar-
tigheid ook wel ‘Liefdewerken’ worden genoemd. 
Wie de naaste liefheeft, heeft Jezus en daarmee 
God zelf lief. Wie de hongerigen te eten geeft, 
de dorstigen te drinken, de naakten kleedt, de 
vreemdeling welkom laat zijn, de zieken bezoekt, 

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaat-
selijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij al 
dan niet te plaatsen en in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:  
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.  
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn. 

Leden pastoraal team 

Vlnr: pastor Van Winden, pastoor Van Klaveren, 
pastor Lijesen en diaken Schuurmans.
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 telefo-
nisch bereikbaar via 0182-586036. 

De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper. De geloofsgemeenschappen van de parochie Sint Jan 
de Doper: St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda; St. Johannes'  
Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk; St. Victor in Waddinxveen. Het Centraal Parochie 
Secretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. Telefoon 0182-513056. E-mail: parochie@sintjandd.nl.  
Website: www.sintjandd.nl.
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PASTORALE

www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-2815

Actie Kerkbalans

Wat vindt u van de nieuwe Voorloper? Vertrouwde 
inhoud in een nieuw fris, modern jasje. De paro-
chie heeft nu een eigen logo en er is door Maurice 
Spithoven hard gewerkt aan een nieuwe huisstijl. 
Deze Voorloper is het eerste waarin u de nieuwe 
huisstijl terug ziet. Wij zijn er blij mee en horen 
graag uw reactie! 
Deze Voorloper staat in het teken van de Actie 
Kerkbalans. Deze weken worden de enveloppen 
weer gebracht en opgehaald. Belangrijk voor de 
parochie. Zonder geld kunnen de personeelskosten 
niet betaald worden, kan de kachel niet aan, zijn 
livestreams niet mogelijk, kunnen de kerken niet 
onderhouden worden, kunnen we de Voorloper niet 
laten drukken. Zonder smeerolie komt de machine 
tot stilstand. Als er tandwielen ontbreken, werkt 
het niet meer zo goed. En dat geldt ook voor onze 
parochie. 
‘Wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft’, zei 
mijn moeder altijd. Zo’n oud spreekwoord. Daarbij 
gaat het natuurlijk niet alleen om geld. Geven kan 
op allerlei manieren. Kijk naar alle vrijwilligers in 
onze parochie die zich belangeloos inzetten om 
de geloofsgemeenschappen draaiende te houden. 
Alle giften, in welke vorm dan ook, zijn onmisbaar. 
Met elkaar houden we de parochie draaiend en le-
vend. Daar mogen we trots op zijn. 

Redactie Bodegraven
Reacties naar aanleiding van deze Voorloper kunt u 
sturen naar redactie@sintjandd.nl. 

de gevangenen bevrijdt en de doden begraaft 
doet een werk dat gelijk is aan de liefde tot God.
Niet alleen bidden, niet alleen vasten, maar ook 
de liefde van God handen en voeten geven in het 
leven van alledag. Dat hebben we met elkaar ge-
daan! Daarvoor zijn we door onze bisschop in het 
zonnetje gezet met maar liefst vier (corona)cer-
tificaten: voor de onderlinge aandacht, de paas- 
en pinksterpakketten, telefonisch bezoekwerk en 
de kaartjeszwerm voor de stille werkers. Werken 
van barmhartigheid? Zeker wel, omdat je het niet 
voor jezelf hebt gedaan, maar uit liefde voor je 
medemens, uit liefde voor God.
Er is in deze Voorloper veel aandacht voor de Ac-
tie Kerkbalans. Er wordt van u gevraagd om, op 
bijbelse gronden, eentiende te geven. Er wordt 
van u gevraagd om onze parochie financieel te 
steunen. Ik sluit me daarbij van harte aan door 
aan u een aalmoes te vragen in de huidige bete-
kenis van het woord. Zo maakt u het mogelijk om 
de oorspronkelijke betekenis van het woord waar 
te maken! Als het waar is dat het woord ‘aalmoes’ 
afgeleid is van het Griekse woord ‘eleèmosunè’ 
dat 'barmhartigheid' betekent, dan geeft de Actie 
Kerkbalans een solide basis aan een liefdevolle 
barmhartige parochie.

Pastor Rob Lijesen 

http://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-2815
http://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-2815
http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
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En het geschenk kent een schenker: die noe-
men we God.
Als we in de Bijbel kijken, lezen we in het boek Ge-
nesis:
'Jakob legde de volgende gelofte af: 'Als God met 
mij is en mij beschermt op de reis die ik nu onder-
neem, als hij mij voedsel geeft om te eten en kle-
ding om mij te bedekken, en als ik behouden naar 
mijn ouderlijk huis terugkeer, dan zal Jahwe mijn 
God zijn. En deze steen, die ik als heilige steen 
opricht, zal het huis van God zijn; en van alles wat 
Gij mij schenkt, zal ik u tienden geven.' 
Uit diepe dankbaarheid voor alles wat de Schep-
per hem heeft geschonken, schenkt Jakob een 
klein deel terug aan de schenker: eentiende. 
De Actie Kerkbalans gaat niet alleen over een bij-
drage. Het gaat uiteindelijk om iets heel anders: 
een stukje teruggeven aan de Gever van alles. Zo 
kan de kerk het Lichaam van Christus zijn en zo 
kunnen wij onszelf worden.

Pastoor Van Klaveren

Bijdragen of teruggeven?

De Actie Kerkbalans is in heel het land en met 
veel christelijke kerken weer van start gegaan. 
Met spandoeken, flyers en artikelen in onze bla-
den brengen we iedereen onder de aandacht 
dat we als kerken ons dienstwerk alleen kunnen 
doen van wat we met elkaar bij elkaar brengen.

Een goed doel
We zijn niet de enige die om geld vragen. Veel goe-
de doelen worden onder onze aandacht gebracht. 
Voor het milieu, voor onderzoek naar ziektes, voor 
mensen zonder kansen, voor dieren, voor vluch-
telingen. Er is een hele groep parochianen die op 
die wijze ook aan de parochie bijdragen. Eenmalig 
met een soms klein, soms groter bedrag, of met 
een periodieke bijdrage.
Daar zijn we blij mee! Iedere ondersteuning is 
welkom. Toch zou ik u willen uitdagen: waarom 
hoort de kerk bij de goede doelen voor u?

Ondersteunen van het Lichaam van Christus 
en haar opdracht
De kerk is het Lichaam van 
Christus en wij zijn allemaal 
ledematen daarvan. Zet eens 
op een rij waar de kerk voor is 
en wat ze allemaal tot stand 
brengt. In deze Voorloper komt 
u daar van alles over tegen.
De kerk brengt mensen bij el-
kaar. Dat is haar eerste taak. In een samenleving 
die meer en meer individualiseert, is dat op zich al 
een hele opgave met een groot belang. Maar er is 
meer: we brengen mensen niet zomaar bij elkaar. 
We roepen mensen om de roepstem van de Heer 
te horen: 'Kom, volg Mij!'. De Heer hoopt dat je op 
zijn oproep ingaat. 
Een volgeling ziet in Jezus een voorbeeld waar je 
je aan op kunt trekken. En zodra je dat doet, ga 
je iets ontdekken. Dan ontdek je dat je je door 
Hem wil laten vormen, je leven door Hem wil laten 
veranderen en leiden. Dan word je een leerling 
van Jezus, zoals Hij in zijn tijd op aarde bij al die 
volgelingen ook leerlingen vond. En een leerling 

van de Heer komt uiteindelijk in zijn leven op het 
spoor van wat Hij met jou voor ogen heeft. Zijn 
bedoeling met jou. Daar ga je invulling geven aan 
je apostolaat: laat je je door Hem zenden, zijn 
opdracht volbrengen, je roeping volgen. De kerk 
brengt mensen bij elkaar om iedereen op dat 
spoor te helpen.
Dat doen we op allerlei manieren: geloofsge-
sprekken, leren kennen van wat de kerk leert 
over geloof en moraal, bijbelstudie, vieringen van 
gebed, van schriftlezing en van de sacramenten, 
aandacht en zorg voor de naaste en het onder-
steunen van – jawel – goede doelen. En dat doen 
we voor jong en oud.
De kerk is niet alleen een goed doel: het is een 
deel van ons leven, ons geloofsleven, dat ons 
helpt op een goede manier in het leven te staan 
en de Heer te leren kennen. Dát mogelijk maken 

en aan anderen door willen geven, maakt dat je 
misschien anders naar je bijdrage gaat kijken.

Teruggeven wat je hebt ontvangen
Maar er is nóg meer. Het leven is immers niet van 
onszelf. Niemand heeft het zelf geregeld: het is 
ons gegeven. Al onze kansen zijn niet alleen door 
onszelf gecreëerd – misschien zelfs wel helemaal 
niet – maar zijn ons ook geschonken. Ook onze 
welvaart is een gift waar je hoogstens dankbaar 
voor kunt zijn, zelfs als je je er zelf erg voor hebt 
ingespannen. En de lieve mensen om je heen heb 
je niet alleen zelf om je heen verzameld, maar zijn 
je ook gegeven. Heel ons bestaan is een cadeau. 

Hallo allemaal,
Ik ben Xavi Johannes Raaijmakers, op het moment 
van schrijven 33 dagen op deze wereld. Mijn ouders 
heten Leon en Carina en zijn vorig jaar getrouwd in de 
mooie H.-Joseph kerk. In het nieuwe jaar zal ik in die-
zelfde kerk gedoopt worden. Ik hoop in de toekomst 
in de kerk veel te kunnen leren over het geloof, men-
sen te mogen ontmoeten en verbinding te voelen met 
medegelovigen. Daarnaast zingt mijn moeder ook bij 
het jongerenkoor en waar is er een mooiere akoestiek 
dan in een prachtige kerk. Tot nu toe heb ik dit alleen 
nog gehoord vanuit mama’s buik, maar ik hoop in de 
toekomst hier ook buiten de buik van te mogen ge-
nieten en met elkaar over het geloof te mogen zingen. 
Kortom ook (of eigenlijk misschien wel juist) voor mij 
is het belangrijk dat de kerk kan blijven voortbestaan! 

Eerste Heilige Communie 2021

De Eerste Heilige Communie is een belangrijk mo-
ment in de geloofsopvoeding van kinderen. On-
danks alles wat er speelt rondom corona en alle 
maatregelen die we daarbij in acht moeten nemen, 
hebben wij een positieve boodschap! Wij gaan in 
februari weer starten met het Eerste Communie-
project 'Blijf dit doen'. 
Wij gaan er een mooie, leerzame en gezellige tijd 
van maken waarin de kinderen mogen toegroeien 
naar hun eerste deelname aan de Heilige Eucha-
ristie. De kinderen zullen hierop worden voorbe-

reid in een aantal bijeenkomsten aan de hand van 
het project. Daarin leren de kinderen Jezus ken-
nen als iemand die bij hen wil zijn. Behalve de kin-
deren worden ook de ouders begeleid in de voor-
bereiding op de Eerste Heilige Communie. Zoals 
de Paus het zo mooi heeft gezegd: 'Met elkaar de 
weg gaan die leidt naar het ontmoeten van Jezus 
en Hem in jullie harten ontvangen.' Wilt u uw kind 
opgeven? Dat kan tot 29 januari 2021 via uw eigen 
geloofsgemeenschap. Wij kijken er weer naar uit!

Werkgroep EHC 

Kerk van morgen

Ò

Ò
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Van O.L.V.-Hemelvaartkerk naar H. Josephkerk  

Pastoraal team (bijna) op sterkte 

Met de presentatie van een tweede pastoraal 
werker, Rob Lijesen, is ons pastoraal team ge-
lukkig weer behoorlijk op sterkte. Het team 
bestaat nu uit een parttime pastoraal werk-
ster, Saskia van Winden, een fulltime pasto-
raal werker, Rob Lijesen, diaken Schuurmans 
die, vrijwillig maar wél benoemd, ons team 
gelukkig nog parttime wil blijven versterken 
en ik als pastoor. Het team heeft naast deze 
pastorale krachten ook ondersteuning in de 
persoon van Nellie Plaizier.

Een nieuw team vraagt om het nodige inwerken 
– en daar zijn we stevig mee bezig – en om een 
nieuwe werkverdeling. We willen u graag over dat 
laatste ‘bijpraten’.

Uit haar vorige werk brengt Saskia veel ervaring 
mee in het werken met kinderen, tieners en hun 
ouders. Ze zal zich in onze parochie vooral rich-
ten op het jongeren- en gezinswerk. Heel con-
creet betekent dit dat zij verantwoordelijk is voor 
de initiatiesacramenten: Doopsel, Eerste Heilige 
Communie en Vormsel- en de gezinsochtenden. 
Het gaat daarbij niet alleen om het ondersteu-
nen en onderhouden daarvan, maar vooral ook 
om het doorontwikkelen in het licht van de pa-
rochievernieuwing. Daarnaast zal ze zich bezig 
gaan houden met het door- en opstarten van het 
jongerenwerk.

Rob vindt zijn inspiratie sterk in de diaconale 
hoek van het pastoraat en oecumenische inte-
resse. Dat zullen zijn twee hoofdaandachtspun-
ten zijn. We moeten dan vooral denken aan de 
oecumenische contacten in de verschillende ge-
loofsgemeenschappen en het ondersteunen en 
inspireren van MOV, PCI en de Advents- en Vas-
tenacties. Ook hier gaat het niet om onderhoud 
van wat we (gelukkig!) al hebben, maar nog meer 
om het ontwikkelen van een diaconaal en oecu-
menisch klimaat in onze parochie. Tot slot zal hij 
de bedevaarten in de parochie coördineren en 
het Leerhuis en de Alphacursus leiden.

Uiteraard zullen beiden daarnaast uitvaarten be-
geleiden, participeren in de bereikbaarheidsdienst, 
voorgaan in vieringen waar dat nodig is en pasto-
rale contacten opbouwen en onderhouden.

Met droefenis hebben wij u begin januari ge-
meld dat de bisschop heeft ingestemd met 
ons verzoek om de O.L.V.-Hemelvaartkerk aan 
de Krugerlaan in Gouda aan de eredienst te 
onttrekken. Na veertig jaar blijkt de vitaliteit 
van de lokale gemeenschap te gering om de 
kerk volwaardig te laten blijven functioneren.

De laatste viering aldaar zal plaatsvinden op zon-
dag 31 januari om 11.00 uur. Op Maria Lichtmis, 
dinsdag 2 februari, om 19.00 uur zullen we met 
een lichtprocessie de kenmerkende religieuze 
objecten uit de OLV Hemelvaartkerk (de Heilige 
Communie, de altaarsteen, het evangelieboek en 
natuurlijk het beeld van onze lieve Vrouw) over-
brengen naar de H. Josephkerk aan het Aalberse-
plein. Ze zullen daar een mooie plek krijgen. 
Op zondag 7 februari 11.00 gaan we vieren dat we 
met geloofsgenoten uit de voormalige drie pa-
rochies in Gouda, het allerheiligst Sacrament, de 
Heilige Joseph en de Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaart, samen op deze ene plek de geloofsgemeen-
schap van de heilige Antonius zullen zijn. We he-
ten de parochianen uit de O.L.V.-Hemelvaartkerk 
op het Aalberseplein van harte welkom met een 
feestelijke mis met bijzondere muziek en altaar-
objecten die normaliter in het Gouds museum te 
zien zijn Vanaf dan is de gehele Goudse gemeen-
schap verenigd in de parochiekerk H. Joseph. 
Vanaf januari starten we met eerder aangekon-

digde vier werkgroepen die zijn gericht op:
a. Ontruiming en herbestemming inventaris 
 van het kerkgebouw Krugerlaan
b. Alternatieve invulling doordeweekse Goudse 

vieringen en andere activiteiten
c. Herinrichting en toewijding kerk aan het 
 Aalberseplein
d. Nieuwe bestemming gebouw aan de 
 Krugerlaan
Vanzelfsprekend zullen we u over de voortgang 
binnen deze werkgroepen informeren. Zie daar-
voor ook het Informatieblad dat tweewekelijks 
verschijnt en waarop u zich ook elektronisch kunt 
abonneren (aanmelden via infoblad@sintjandd.nl).

Tot slot een oproep:
Wij willen in januari met objecten en foto’s in de 
Voorhof van de O.L.V.-Hemelvaartkerk aandacht 
besteden aan de geschiedenis van de O.L.V.-Hemel- 
vaartkerken in Gouda. U leest het goed, het gaat 
niet alleen om de huidige kerk, maar ook om de 
verschillende eerdere kerkgebouwen elders in de 
stad. Heeft u nog foto’s of objecten, mogen wij 
die dan lenen? Graag een mail of telefoontje aan 
ons locatiesecretariaat (gouda@sintjandd.nl of 
0182-523801), dan halen we het op en kunnen 
we het aan uw medeparochianen tonen. Bij voor-
baat dank!

Het pastoraal team, parochiebestuur 
en wnd locatieraad Gouda 

Diaken Schuurmans zal zich naast zijn bijbel-
groep en geloven-nu-groepen wat exclusiever 
richten op het persoonlijke en groepspastoraat 
en de begeleiding van het bezoekwerk in de pa-
rochie. Ook hij blijft daarnaast voorgaan in de di-
verse vieringen of daar als diaken assisteren.
In mijn portefeuille zit – naast het bestuurswerk 
dat nu eenmaal bij het pastoorschap hoort – pa-
rochiebestuur, parochiële pastoraatsgroep en de 
teamleiding, de zorg voor de liturgie en in het ver-
lengde daarvan de verantwoordelijkheid voor de 

Vieringen van Barmhartigheid en een goed deel 
van de sacramentenbediening (waarin we in het 
weekend gelukkig op assistentie mogen rekenen 
van pater Hoogland en pater Peelen!), de huwe-
lijkskatechese, het Catechumenaat en het bege-
leiden van de parochievernieuwing.

Vóór alles hopen we vooral intensief samen te 
werken. En daar zijn we goed mee begonnen. En 
we hopen dat dat zijn vruchten af zal werpen!

Pastoor Van Klaveren

Vormseltraject 2021/2022

Zit jij nu in groep 8 of ken je iemand die nu in 
groep 8 zit en meer wil weten over het vormsel? 
In maart 2021 starten we weer met de voorberei-
dingen voor het ontvangen van het vormsel. In ja-
nuari 2022 zal de feestelijke viering gaan plaats-
vinden.
De afgelopen jaren werd er al steeds meer sa-
mengewerkt tussen de geloofsgemeenschappen 
en dat gaan we in de toekomst ook steeds meer 

doen. Afhankelijk van de hoeveelheid aanmel-
dingen zullen we gaan starten met een of twee 
groepen die gaan voorbereiden binnen onze pa-
rochie. In januari zullen we de uitnodigingen ver-
sturen en op donderdagavond 18 maart om 19.30 
uur hebben we een informatieavond. Mocht je de 
uitnodiging gemist hebben, je wilt je alvast aan-
melden of je hebt nog wat vragen? Dan kun je een 
mail sturen naar: vormsel@sintjandd.nl  

Ò

mailto:Infoblad%40sintjandd.nl?subject=
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Van het parochiebestuur

Nieuwe huisstijl

Na 11 jaar is het dan eindelijk zo ver: onze pa-
rochie krijgt (eindelijk) een eigen logo! Onze 
parochiaan Maurice Spithoven, vormgever 
van beroep, heeft er iets moois van gemaakt. 

Een logo, waarin de naamgever van onze pa-
rochie, Sint Jan de Doper, herkenbaar is afge-
beeld. Verder komen de kleuren blauw en groen 
erin voor. Die verwijzen naar het blauw van het 
vele water en het groen van het Groene Hart. De 
golfslagen symboliseren de zes locaties die we 
binnen de parochie kennen en de beweging van 
de golven staat symbool voor het feit dat wij een 
levende gemeenschap willen zijn, door God en 
mens bewogen.
Het logo siert nu al de voorkant van de Voorloper. 

De komende tijd zullen we dit logo op steeds meer 
plekken terug zien komen: op de nieuwe website, 
in de periodieke lokale informatiebladen en op de 
kerkgebouwen. Hierbij een compliment aan de 
bedenker en aan allen die zich in het voortraject 
hierover gebogen hebben. Dat dit mooie logo, ge-
koppeld aan een bijbehorende huisstijl, net als 
onze parochiegemeenschap een lang leven be-
schoren mag zijn!
Volledigheidshalve merk ik op dat deze ontwikke-
ling niet het einde betekent van de voor velen zo 
vertrouwde locatielogo’s. Wel zijn ze hier en daar 
wat gerestyled, maar nog zeker voldoende ver-
trouwd.

Namens het parochiebestuur,
Frank Marcus, vicevoorzitter

de doper

RK PAROCHIE

Groene hart

Blauw, het water

6 locaties in
beweging

Uitvoering in lijn
tekening

Kijk op: www.sintjandd.nl/document/huisstijl

Sint Jan centraal in een ring van
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beweging, omsloten door de
gemeenschappen.

6x golf

6 locaties

Allereerst willen wij iedereen danken die op de 
een of andere wijze het waardevolle werk van 
ons pastoraal team in dit bijzondere corona-
jaar heeft gesteund. Daarbij denk ik aan de 
vele vrijwilligers die hebben gezorgd dat heel 
veel activiteiten in de parochie toch konden 
doorgaan, zowel op zondag als doordeweeks. 
Maar ook aan degenen die de gang naar de 
kerk bleven maken – ondanks de aanmeld-
procedures en de grote onderlinge afstand 
in de kerkbanken – en degenen die de vierin-
gen in de diverse kerken gingen volgen via de 
livestream. Ook denk ik aan alle parochianen 
die op de een of andere wijze van zich hebben 
laten horen, andere parochianen tot steun 
waren via telefoontjes, huisbezoek, het doen 
van boodschappen e.d. En aan diegenen die 
ook in het afgelopen jaar hun financiële soli-
dariteit met de parochie zijn blijven tonen. 

Dit alles kwam mooi samen in de afgelopen Kerst-
periode, waar – ondanks de beperkte mogelijkhe-
den tot kerkgang – veel parochianen bij betrok-
ken waren. Via goed verzorgde kerstvieringen 
in prachtig versierde kerken, maar ook via extra 
livestream- en social media-uitingen, waaronder 
bijdragen van diverse koren. U allemaal bedankt 
voor uw steun en betrokkenheid!
Terugblikkend kunnen we stellen dat er – ondanks 
of soms ook dankzij corona – dit jaar van alles is 
gebeurd:

• we mochten gelukkig ook dit jaar tientallen do-
pelingen, communicanten, gevormden en cate-
chumenen in ons midden verwelkomen; 

• de samenstelling van het pastoraal team wijzig-
de aanzienlijk, terwijl we tegelijk kort stil konden 
staan bij het 12,5 jarig jubileum van pastoor Van 
Klaveren als pastoor;

• er vonden vijf wisselingen binnen het parochie-
bestuur plaats, waarbij wij in alle gevallen weer 
waardige opvolgers hebben mogen verwelko-
men;

• helaas overleden diverse vrijwilligers die zich 
jarenlang hebben ingezet voor onze gemeen-

schap. Anderen trokken zich om diverse rede-
nen terug, maar gelukkig kwamen er ook weer 
nieuwe vrijwilligers bij;

• we deden ervaring op met livestream vieringen 
en hebben deze inmiddels in vijf van onze kerk-
gebouwen operationeel;

• helaas moesten de voorgenomen bedevaarten 
worden gecanceld, evenals het bijwonen van de 
passiespelen in Tegelen;

• er werd het nodige – deels energiebesparend 
- onderhoud aan de diverse kerkgebouwen ge-
pleegd;

• we hebben helaas de voorgenomen onttrekking 
aan de eredienst van de Onze Lieve Vrouw Hemel- 
vaartkerk in Gouda verder in gang moeten zet-
ten; 

• we hebben eerste voorzichtige, maar belang-
rijke stappen gezet op weg naar parochiever-
nieuwing, waaronder de vorming van een tran-
sitieteam, die de overgang van de huidige naar 
de gewenste situatie van een missionaire kerk 
moet voorbereiden en opstarten;

• er is veel voorbereid om een nieuwe huisstijl en 
een nieuwe website in te kunnen voeren.

En dit zijn slechts enkele gebeurtenissen uit een 
scala van activiteiten.

Kijken we naar 2021, dan staan ons nieuwe ont-
wikkelingen te wachten:
• de toeleiding van parochianen naar de diverse 

sacramenten;
• na elf jaren de invoering van een parochielogo 

(zie elders in dit nummer), een nieuwe huisstijl 
en een nieuwe website, met dank aan onze pa-
rochiaan Maurice Spithoven en allen die hem 
hebben ondersteund bij de voorbereidingen;

• de formulering van een nieuw Meerjarenbe-
leidsplan. Daartoe zal het pastoraal team in ja-
nuari een eerste aanzet formuleren;

• concrete stappen m.b.t. de parochievernieu-
wing;

• de mogelijke uitvoering van het besluit m.b.t. 
de toekomst van de O.L.V.-Hemelvaartkerk, met 
daaraan gekoppeld een intensieve discussie Ò
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Ò

over de toekomst en herinrichting van de over-
blijvende kerkruimten;

• en hopelijk de overgang naar het post corona-
tijdperk, waardoor allerlei activiteiten die we 
met elkaar zo node hebben moeten ontberen 
weer kunnen worden opgestart. Daarbij denken 
wij niet in de laatste plaats aan de koorzang die 
we al zolang hebben moeten missen.

De komst van het Christuskind maakt een nieuw 

begin mogelijk. Ik hoop dat we, geïnspireerd door 
onze voorgangers, in samenwerking met de lo-
catieraden en ons waardevolle vrijwilligerskader 
en gesteund door u allen succesvol zullen mogen 
zijn in het ter hand nemen van bovengenoem-
de activiteiten. Laten we met elkaar bidden om  
Gods zegen om dat alles mogelijk te maken!

Namens het parochiebestuur, 
Frank Marcus, vicevoorzitter

Parochievernieuwing Gouda

Afgelopen maanden is het transitieteam aan 
de slag gegaan met de parochievernieuwing 
onder leiding van Xpand. Maar wie zitten er nu 
eigenlijk in het transitieteam? In deze Voor-
loper stellen twee personen uit dit team zich 
voor. 

Angelique Deichmann
Wie ben je en waar zouden mensen binnen 
de geloofsgemeenschap je van kun-
nen kennen?
Ik ben Angelique Deichmann. 
Ik zou herkend kunnen wor-
den omdat ik de afgelopen 
jaren wat vrijwilligersta-
ken gedaan heb. Zo ben ik 
een van de kosters in de H. 
Josephkerk, begeleid ik al 
enige jaren de kinderen tij-
dens de voorbereidingen op 
het ontvangen van het vorm-
sel en ben ik lid van koor Padua. 
Daarnaast denk ik mee met het team 
van de gezinsdagen en help ik waar nodig bij 
de jongerengroep JEK time. Zowel met Pasen, 
Pinksteren als met Kerst heb ik meegeholpen in 
de voorbereiding van de pakketten die we be-
zorgd hebben bij de parochianen.

Welke plek hebben God en de kerk in jouw leven?
Als kind ben ik opgegroeid in een typisch katho-
liek gezin, dus van jongs af aan gingen wij elke 

week naar de kerk. Tijdens mijn studiejaren was 
de kerk een tijdje minder in beeld. Mijn geloof in 
God echter niet. Dat is er altijd geweest. Ondanks 
dat mijn man niet gelovig is, merkte ik dat ik 'het 
naar de kerk gaan' miste. 
Ik was aanwezig bij de oprichting van koor Padua 
nu ruim 17 jaar geleden. Hierdoor had ik mijn ver-
binding met de kerk weer terug en heb die sinds-

dien gekoesterd.

Waarom is voor jou parochiever-
nieuwing belangrijk?

Met een hele realistische pet 
op, zoals het nu gaat kan het 
niet meer. Vergrijzing en 
steeds minder mensen die 
zich willen of kunnen inzet-
ten voor de gemeenschap, 

dat vraagt om een ande-
re aanpak. Ik denk dat een 

nieuw plan en nieuwe aanpak 
weer kan zorgen voor enthousi-

asme en gemeenschapszin. Het blijft 
immers heel bijzonder een onderdeel te zijn 

van een eeuwenoude wereldkerk en daar mogen 
we best trots op zijn.

Waar staat deze geloofsgemeenschap volgend 
jaar?
Volgend jaar is een korte termijn op een lange 
geschiedenis, maar ik hoop dat we over een jaar 
allemaal enthousiast geworden zijn over de 

vernieuwingsplannen en dat alles bruist van 
de nieuwe initiatieven. 

Wat is je droom voor deze geloofsgemeenschap?
Mijn droom voor deze gemeenschap is er een van 
verbondenheid. Met elkaar, met God en met alle 
mensen om ons heen. Deze verbondenheid is ze-
ker al aanwezig maar mag in de toekomst nog be-
ter zichtbaar en voelbaar zijn. Dat we ons welkom 
voelen in het huis van God en dat we samen met 
Hem een levendige gemeenschap mogen zijn.

Tom Koot
Wie ben je en waar zouden mensen 
binnen de geloofsgemeenschap 
je van kunnen kennen?
Mijn naam is Tom Koot, opge-
leid als docent geschiedenis 
en Engels. Ik ben onbekend 
binnen deze geloofsge-
meenschap omdat ik in 
Rosmalen woon met ons 
gezin met drie kinderen. Ik 
ben landelijk actief in de kerk 
vanuit Xpand, een coachings- 
en trainingsbureau en bij de KPC-
Groep in Helvoirt waar ik train en coach 
in het bedrijfsleven en in Praktijkonderwijs en 
Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Welke plek hebben God en de kerk in jouw leven?
Hij heeft een belangrijke plaats in het leven van 
ons gezin en in mijn persoonlijk leven. Zo ben ik 
opgegroeid en ik ben actief gebleven. Ik probeer 
te leven vanuit een levende relatie met Hem, met 
vallen en opstaan. Ik ben nog meer geïnspireerd 
geraakt door de wereldjongerendagen in Santi-

ago de Compostella en als kerkbestuurder in de 
Sint Jan in ‘s-Hertogenbosch. Ik voel mij thuis in 
de kerk, ik snap niet alles maar dat is misschien 
ook wel niet nodig. 

Waarom is voor jou parochievernieuwing belangrijk?
Parochievernieuwing is voor mij de vernieuwing 
van onszelf, als gelovige mensen die op zoek zijn 
naar de Heer, in gebrokenheid en kwetsbaarheid. 
Vanuit de wens om met vallen en opstaan steeds 
meer leerling te worden van Hem ontstaat er een 
vraag naar verdieping, ontmoeting met anderen, 

delen van geloofservaringen en je leven in Zijn 
handen te leggen. Dan vernieuwen wij 

de parochie, als we dat met elkaar 
doen. Dan ontstaat er een ver-

nieuwing. Vandaag vraagt 
het om opnieuw te kiezen 
voor de toekomst, terwijl 
wij op de schouders staan 
van mensen die de kerk tot 
vandaag hebben gedragen. 

Ik geloof niet dat het ver-
keerd is gegaan vroeger maar 

dat deze tijd om een vervolg-
stap vraagt die past in deze tijd.  

Waar staat deze geloofsgemeenschap volgend 
jaar?
Er zijn Alpha-cursussen, er zijn teams met men-
sen die zich inzetten voor geloofsverdieping, 
mensen worden welkom geheten in de kerk. Er 
zijn meer jongeren aangetrokken, mensen wor-
den opgeleid om teams aan te sturen.

Wat is je droom voor deze geloofsgemeenschap?
Dat mensen een levende relatie krijgen met God 
en dat er veel momenten zijn om het geloof te 
verdiepen en te delen, in de kerk en in het dage-
lijks leven. Dat er een diepe gemeenschap ont-
staat en dat we niet meer als anonieme mensen 
in de kerk zitten, maar als mensen die zich echt 
verbonden met elkaar voelen. Dat nieuwe men-
sen geraakt worden door het leven van Jezus. 
Dat we beginnen te voelen dat we geliefde men-
sen van Hem zijn, ieder op zijn eigen wijze.

Ò Ò
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Programma Leerhuis januari-maart 2021

(Onder voorbehoud van de coronamaatregelen!)

Wij hopen u weer in het Leerhuis (parochiezaal H. 
Joannes de Doperkerk, Boskoop) te ontmoeten. 

Mede namens Agnes, Carla en Maruscha, 
diaken Paul Schuurmans

Januari

27 Boskoop (aanvang 19.30 uur)
In de serie levensverhalen vertellen nieuwe katholieken over hun weg naar de katholieke kerk. Wat is er in hun 
leven gebeurd waardoor zij deze stap zetten?
Daarna gaat het Leerhuis in februari 2021 weer verder met een nieuwe serie en wel over algemene catechese.

Februari

10 De Geloofsbelijdenis
Elke zondag spreken we de woorden van de geloofsbelijdenis uit, maar geloven we nu ook werkelijk wat we 
uitspreken? Hoe is de geloofsbelijdenis tot stand gekomen? En wat is onze eigen geloofsbelijdenis? Met welke 
woorden  zouden wij ons geloof nu verwoorden?

Maart

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

24 Maria en de rozenkrans
Wat is er over Maria bekend in het evangelie van Lucas en van de andere evangelisten? Hoe komt Maria daarin 
zelf aan het woord en hoe getuigt zij van haar geloof? Waartoe nodigt Maria ons uit? En hoe is het gebed van 
de rozenkrans ontstaan? En wordt de rozenkrans ook vandaag nog gebeden?

Maak je eigen huispaaskaars

Ik ben ervan om ondanks alles positief te blijven! 
Kijken naar dat wat ons wel bindt, dat waar wij wel 
van genieten en dat wat wel mooi en goed is. Zo 
kan ik ervan genieten dat, na een korte adem-
pauze na Kerstmis, de veertigdagentijd alweer 
op woensdag 17 februari begint. Een tijd van be-
zinning en inkeer, waarbij het lijden en de dood 
van Jezus in de Goede Week centraal staan en 
wij uiteindelijk Pasen mogen vieren. Het lijkt alle-
maal nog ver weg, maar de voorbereidingen gaan 
voorzichtig aan van start. Zo kan ik jullie/u melden 

dat wij op dinsdagavond 23 maart van 19.30 tot 
21.30 uur in de parochiezaal van de H. Joannes de 
Doperkerk te Boskoop een workshop organiseren 
om een eigen huispaaskaars te maken. Luister 
intussen naar elkaars verhalen over het beleven 
van de veertigdagentijd en bedenk wanneer deze 
kaars straks van jou mag branden.
De materiaalkosten zijn € 15,- (inclusief kaars). 
Jong en oud zijn welkom! U kan zich aanmelden 
via parochie@sintjandd.nl uiterlijk tot 8 maart.

Saskia van Winden, pastoraal werkster

Lectori Salutem

Wellicht herkent u mij misschien 
van de livestreams rond Pa-
sen of vanuit de St. Victorkerk 
waar ik meestal acoliet ben. Dit 
mag ik gelukkig al jaren doen, 
want na de Eerste Heilige Com-
munie ben ik gelijk misdienaar 
geworden in de Ontmoetingskerk. 
De parochie wezenlijk mogen on-
dersteunen bij het vieren van de bron en 
hoogtepunt van christelijke leven (Lumen genti-
um; 11) is mij veel waard.

Om met elkaar feesten, dopen, brui-
loften en jubilea te vieren, maar 

ook samen te kunnen rouwen en 
gedenken. Om lief en leed met 
elkaar en Vivificanti te delen, in 
en rond de kerk. Aan die kerk 
wil ik bouwen, ieder met eigen 
talenten. Soms als acoliet, soms 

op een kerst-/boekenmarkt en 
soms als loper van de Actie Kerk-

balans, maar altijd voor en met elkaar.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer een 

verenigde gemeente zijn.
Patrick Berkhoff 

Actie Kerkbalans en lockdown

De lockdown belemmert ons in het met elkaar 
vieren van ons geloof. We hebben dat meege-
maakt in het voorjaar van 2020, toen er door 
de lockdown op een aantal zondagen geen 
vieringen waren en we ook niet de communie 
konden ontvangen. Ook vorige maand, in de 
kerstnacht van 2020, verhinderde de lock-
down dat we naar de kerk konden gaan. En er 
was nog veel meer niet mogelijk.

In psalm 147 lezen we: Hoe goed is het te zin-
gen voor onze God, hoe heerlijk Hem onze lof te 
brengen (Psalm 147.1). Dat samen zingen was en 
is nog steeds niet toegestaan. Ook het samen 
elkaar ontmoeten bij de koffie na de viering kan 
vaak niet plaatsvinden. Gespreksgroepen en bij-
belgroepen kunnen niet doorgaan. Als een groot 
gemis werd gevoeld dat we wekenlang niet op 
een waardige wijze met woorden van troost en 
gebed afscheid konden nemen van wie ons lief 
waren.

Zie hoe goed het is om als broeders en zusters 
samen te komen In het huis van de Heer (Psalm 
133). We willen graag samenkomen in het huis 
van de Heer om samen te bidden en om in psal-
men en liederen woorden van troost te horen. We 

willen ook samen kunnen luisteren naar verha-
len uit het Evangelie, zoals bijvoorbeeld over de 
barmhartige Samaritaan. In dit verhaal en ook in 
vele andere evangeliegedeelten worden we op-
geroepen om zorg te geven aan je naasten, aan 
armen en vreemdelingen. Dat samen luisteren in 
de kerk was en is maar beperkt mogelijk.

Als we nu kijken naar wat we door de lockdown en 
door de maatregelen van het coronavirus hebben 
moeten missen, en nu nog steeds, dan is meteen 
duidelijk wat voor ons van grote waarde is. Ieder 
van ons kan ook zelf verder wel invullen wat je mist.
Juist door wat we missen, beseffen we ook in-
eens hoe belangrijk onze bijdrage aan de Actie 
Kerkbalans is. We willen immers niet kwijt wat van 
waarde is, vandaag niet, morgen niet en ook niet 
in de toekomst.
Omdat ook de collecteopbrengst vanwege de 
lockdown veel minder is dan gewoon, is een extra 
bijdrage aan de Actie Kerkbalans extra hard no-
dig. Laten we er dan ook met onze bijdrage aan 
de Actie Kerkbalans voor zorgen dat er ook voor 
de volgende generatie een plek is om samen te 
komen, om je geloof te beleven en te vieren en 
elkaar te ontmoeten.

diaken Paul Schuurmans

mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=paaskaars
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Bijbel in beeld

In ons bisdom Rotterdam is er bijzondere aan-
dacht voor het Woord van God. Zo is de Bijbel-in-
beeld gebracht door een pop-up tentoonstelling. 
In de weken voor en na de zondag van het Woord 
van 24 januari 2021, is van 10 tot 24 januari in de 
Antoniuszaal van de Josephkerk in Gouda en van 
30 januari tot 7 februari in de parochiezaal van de 
Joannes de Doperkerk Boskoop deze tentoon-
stelling te zien.

Digitale collecte (Givt)

Mensen hebben steeds minder contant geld 
op zak. Daarnaast zijn er, weliswaar tijdelijk, 
zeer weinig kerkbezoekers. Daarom wordt 
Givt geïmplementeerd. Dit werkt al in Bo-
degraven, maar ook in de andere geloofsge-
meenschappen wordt of is dit ingevoerd. Be-
halve Gouda, daar is eerder al voor een andere 
oplossing gekozen. 

Schenken via Givt is 100% anoniem. Het enige 
dat u moet doen is de app downloaden. Daarna 
kunt u, om te geven, inloggen met wachtwoord 
of toegangscode. U kiest een bedrag en daarna 
kiest u hoe u wilt geven (QR-code of uit lijst). Lukt 
het niet, dan kunt u contact opnemen met het 

secrestariaat. Wij collecteren in Bodegraven op 
verschillende manieren: 
1.  voor de Collecte Eigen Kerk leggen we een Gi-

vt-zender in de collecteschaal. De gever kan 
met zijn/haar telefoon langs de zender gaan 
en dan wordt de gift verwerkt.

2a. bij de Mariakapel hangt een QR-code voor het 
betalen van de kaarsen.

2b. als er een deurcollecte is, dan plaatsen wij 
een extra schaal met daarbij ook een QR-code 
om te scannen. 

Kijkers naar Kerkdienstgemist.nl zien bij de uit-
zendingen ook een Givt-logo. Als je daarop klikt, 
dan kun je ook doneren aan de collecte. 

Dankwoord diaken Leon Everts

Bijbelgroep in onze parochie

Iedereen kan deelnemen aan de bijbelgroep 
die om de 14 dagen bij elkaar komt. U bent wel-
kom op woensdag 27 januari, 10 en 24 februari,  
10 en 24 maart en 14 en 28 april, steeds van 
10.00 tot 12.00 uur in de Antoniuszaal van de 
Josephkerk in Gouda. Tot Pasen lezen we in het 
boek Exodus over de roeping van Mozes, het 
vertrek uit Egypte van het joodse volk en de 
tocht door de woestijn naar het Beloofde Land.  
Henk Marcus is lid van de bijbelgroep en hij 
vertelt hoe hij lid is geworden en wat de groep 
voor hem betekent:

Onlangs heeft diaken Schuurmans mij gevraagd 
in de Voorloper een stukje te schrijven over de 
bijbelgroep. Mijn naam is Henk Marcus, 72 jaar 
oud en bijna 50 jaar getrouwd met Elly; wij heb-
ben drie kinderen en zeven kleinkinderen. 
Vijf jaar geleden zijn wij gedoopt en gevormd en 
nu ben ik al vier jaar verbonden aan de bijbel-
groep. Sinds een jaar of drie ben ik koster en maak 
deel uit van het collectantencomité.
De bijbelgroep bestaat uit ongeveer elf personen. 
We komen eenmaal in de twee weken bij elkaar op 
woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de 
Antoniuszaal van de kerk om, aan de hand van een 
rooster dat is samengesteld door Paul Schuur-
mans, bepaalde bijbelgedeelten te bespreken.
Het is bijzonder prettig om met elkaar het woord 
uit de Heilige Schrift te bestuderen en te bespre-

ken. Dit is zeer verhelderend en geeft meer in-
zicht en begrip aangaande de Bijbel. Het is ook 
de ervaring van wat de Heer zegt: Daar waar twee 
personen of meer bij elkaar komen in Mijn naam, 
daar zal Ik ook zijn.
Ook krijgen we door zo intensief de Bijbel te be-
studeren, antwoorden op eventuele vragen. Het 
is ook mooi om de woorden uit de Bijbel te be-
trekken op ons dagelijks leven en daarover met 
elkaar van gedachten te wisselen. Ook hebben 
we leren zien en begrijpen, dat wat duizenden 
jaren geleden is gebeurd, beschreven en voor-
speld, zich in deze tijd herhaalt. Juist in deze tijd. 
Er zullen oorlogen zijn, pestilentiën (Covid-19) en 
natuurrampen, helaas zien we het over de hele 
wereld gebeuren.
Door de bijbelgroep krijgen we meer inzicht en 
begrip voor alles wat beschreven staat. Hierdoor 
wordt ons geloof en vertrouwen in de Heer nog 
meer versterkt en danken wij Hem voor de liefde 
die Hij ons schenkt. Dat we deze liefde door mo-
gen geven aan elkaar.
Bent u, ben jij, ook geïnteresseerd in de Bijbel en 
ziet u, zie jij kans om een keer bij deze groep aan 
te schuiven, kom dan deelnemen aan een bijeen-
komst op woensdag 27 januari 2021 van 10.00-
12.00 uur in de Antoniuszaal van de Josephkerk 
in Gouda (graag wel even aanmelden via Gouda@
sintjandd.nl of via 0182-523801).

Henk Marcus

Livestreamvieringen

Binnen de parochie is inmiddels een groot aantal vie-
ringen live te volgen via internet (computer, tablet of 
mobiel). Dit zijn de websites waar u de livestreams kunt 
vinden.
Bodegraven: www.kerkdienstgemist.nl
Boskoop: www.kerkomroep.nl

Gouda: www.kerkdienstgemist.nl
Moordrecht: nog geen vieringen live te volgen.
Reeuwijk: www.kerkomroep.nl
Waddinxveen: www.kerkomroep.nl
Op de website zoekt u de plaats en kunt daarna kiezen 
voor de viering die u wilt zien. Op beide websites kunt u 
de viering ook later nog terugkijken. 

In het weekend van 29 en 30 november was mijn 
afscheid in onze parochie Sint Jan de Doper. On-
danks de coronacrisis hebben het parochiebestuur 
en pastoraal team alles uit de kast gehaald voor 
een waardig afscheid. En dat is hun  gelukt. Het 
was voor mij en Barbara ontroerend. 'Waar twee 
of meer in mijn naam bijeen zijn', zegt Jezus, 'daar 
ben ik in jullie midden' (Mat. 18,20). Wanneer Hij er 
is, is er vreugde, licht en warmte. Het is waar, hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd, maar het mooist is 
de aanwezigheid van de Heer. En Hij was aanwezig. 
Heel veel dank voor jullie vele kaarten, bloemen en 

allerlei attenties.  Dank aan u dat ik in jullie paro-
chie mocht werken. Dank dat ik zoveel uitvaarten 
kon doen om zo dicht bij de nabestaanden te staan. 
Ik vind het geweldig dat de hele MOV van onze pa-
rochie erin is geslaagd om zowel een project van 
de paters Passionisten op te starten alsook verder 
te gaan met de Vastenactie 2021 voor El Arbol. 
Ik wil uitdrukkelijk het parochiebestuur danken 
voor de goede en juiste afwikkeling. Dankzij dit be-
stuur was het mogelijk om vervroegd met pensi-
oen te kunnen gaan. Het gaat u allen goed.

Diaken Leon Everts

mailto:Gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:Gouda%40sintjandd.nl?subject=
http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.kerkomroep.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.kerkomroep.nl
http://www.kerkomroep.nl
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Waarom overkomt ons dit?

Corona, er is al veel over gezegd en over ge-
schreven en soms, moet ik bekennen, ben ik 
ook wat coronamoe. Stagiair zijn in deze peri-
ode verloopt iets anders dan verwacht, maar 
gelukkig blijft er veel mogelijk. Daarnaast ben 
ik in deze fase van mijn opleiding ook gewoon 
bezig met mijn eindwerkstuk en dat kan ge-
woon doorgaan. Mijn eindwerkstuk probeert 
een antwoord te formuleren op welke wijze 
pastores ouders bij kunnen staan die een kind 
verliezen tijdens de zwangerschap. Dit is een 
heftig onderwerp, waar veel mensen mee in 
aanraking komen, veel meer dan ik in eerste 
instantie verwacht had. 

In mijn onderzoek speelt de vraag naar het lijden 
een grote rol. Dit is niet alleen van toepassing 
op ouders die met dit grote leed geconfronteerd 
worden. In onze levens worden wij allemaal ge-
confronteerd met situaties die onze wereld door 
elkaar kan schudden. Wanneer we in aanraking 
komen met pijn en verdriet, het lijden, dan kan 
de vraag ontstaan waarom dit ons juist nu over-
komt. In mijn eindwerkstuk komen enkele theo-
logen aan het woord die antwoorden trachten te 
formuleren. Een theoloog die mij hierin erg heeft 
aangesproken, is de Amerikaanse rabbijn Kush-
ner. Van hem zal ik enkele gedachten delen. Daar-
naast is de vraag naar het lijden van alle tijden. Hij 
komt al voor in de Schrift en staat centraal in het 
Bijbelboek Job. 

Job, omschreven als rechtschapen man, wordt 
door de duivel op de proef gesteld om te zien of 
Job trouw blijft aan God wanneer hij wordt bloot-
gesteld aan het lijden. Vervolgens overkomt hem 
allemaal ellende en wanneer hij in zak en as zit, 
stelt zijn vrouw vervolgens maar voor om God te 
vervloeken en te sterven, waarop Job haar ant-
woord met: 'Het goede nemen we wel aan van 
God, waarom dan het kwade niet?' (Job 2,10) 

Daarna komen zijn vrienden langs. Zij stellen dat 
al het goede dat wij ontvangen een beloning van 

God is en alle ellende een straf. Job moet volgens 
hen dus zijn fouten onder ogen zien en tot beke-
ring komen. Job reageert door te stellen dat hij 
niets verkeerd heeft gedaan en hij wil een ant-
woord van God. Dit doet God. Hij geeft alleen niet 
het verwachte, duidelijke antwoord, maar stelt 
een wedervraag: 'Waar was je toen Ik de aarde 
begon te bouwen?' (Job 38,4) met een prachtige 
beschrijving. 

Job ziet in dat hij Gods almacht niet kan bevatten 
en maakt zich klein. Vervolgens spreekt God de 
vrienden van Job aan en noemt ontsteld te zijn, 
want zij hebben met hun beschrijvingen een ver-
keerd beeld van God geschetst. Job ontvangt al 
zijn bezit weer terug, zelfs dubbel. Hij krijgt weer 
kinderen en sterft honderdveertig jaar later, oud 
en hoogbejaard.

Voor de Amerikaanse rabbijn Kushner is de vraag 
naar het lijden een persoonlijke. Hij schreef in 
de jaren ’80 het boek ‘Als ’t kwaad goede men-
sen treft’ naar aanleiding van het ziekteproces 
en overlijden van zijn zoon Aäron. Hij leed aan de 
ziekte progeria, een verouderingsziekte, waar-
door hij niet ouder zou worden dan 15 jaar. Op 
14-jarige leeftijd is hij overleden. De joodse rab-
bijn Kushner ging hierdoor nog intenser stilstaan 
bij de vraag waarom onschuldige mensen door 
het kwaad worden getroffen.

De vraag waarom 'goede mensen' moeten lijden, 
wordt volgens Kushner vaak op een van de vol-
gende manieren beantwoord:

De beeldspraak van het tapijt 
Aan de voorzijde is het tapijt een kunstwerk, met 
een prachtig patroon, maar aan de achterkant is 
het een wirwar van lijnen, sommige glad en ande-
re gerafeld. Sommige hebben een knoop erin en 
allemaal lopen ze een andere kant op. De uitleg 
is dan dat God een patroon heeft waar onze le-
vens inpassen, soms in de knoop of afgesneden 
en andere mooi lang. Dit vereist het patroon en 

heeft niets met de draden te maken. Het mondt 
uit in een kunstwerk, dit zie je alleen wanneer je 
afstand neemt. Kushner stelt dat hij dit beeld niet 
kan gebruiken, omdat het lijden iets is dat aan-
stoot geeft en dit praat het lijden goed.

Het beeld van de pottenbakker
Op het marktplein staat een pottenbakker. Hij wil 
zijn spullen verkopen en slaat hiervoor met een 
stok op zijn potten. Hiermee laat hij zien hoe sterk 
zijn ambachtswerk is. Hij kiest wel de goede pot-
ten uit om op te slaan en weet waar hij ze moet 
raken, zodat ze niet breken. Dit staat voor de uit-
spraak: 'God geeft jou niet meer dan je aan kan', in 
reactie hierop stelt de rabbijn: 'ik had dan graag 
iets minder aangekund.' 

Het beeld van de Hemel
De Hemel wordt geschetst als een plek waar al-
les goed komt. Dit is een beeld dat troost kan 
bieden, maar het kan ook een excuus zijn om het 
verstand niet te gebruiken en af te wachten tot 
hierna alles goed komt.

Deze antwoorden zijn voor de auteur dus niet 
toereikend. Misschien, stelt Kushner, is God wel 
niet de oorzaak van ons lijden, maar speelt Hij een 
andere rol, hierbij verwijzend naar psalm 121: 'Mijn 
hulp is van de Heer'.

Kushner geeft een andere mogelijke uitleg. Het 
zou kunnen zijn dat er zoiets als toeval bestaat. 
Bij de schepping bracht God orde aan in de chaos, 
hij bracht voorspelbaarheid aan. Misschien gaat 
de schepping vandaag de dag nog steeds door. 
Dingen gebeuren willekeurig. Dat is chaos, met 
andere woorden: dat is waar Gods scheppende 
licht nog niet is doorgedrongen. Een ander idee 
is dat God de schepping beëindigde en de rest is 
aan ons. Er staan dan nog niet verwijderde stei-
gers rond het gebouw van Gods scheppingswerk. 
We moeten er dan mee leren leven dat dit de res-
tanten van chaos zijn, die ook God met boosheid 
en verdriet vervullen. Wanneer men getroffen 

wordt door het leed is het een reflex om boos te 
zijn op God. Dit verandert alleen niets. Het raakt 
God niet en het roept geen maatregelen op. Het 
levert alleen een barrière voor de troost op.

Boos zijn helpt niet, bidden wel, mits er niet ge-
beden wordt voor het onmogelijke. Bidden brengt 
ons in aanraking met andere mensen, mensen 
die dezelfde zorgen, dezelfde waarden heb-
ben. Het gebed is dan een teken van het naast 
elkaar staan, een teken van gemeenschap zijn. 
Het brengt ons in aanraking met andere mensen 
en met God. Bidden om wonderen werkt niet, je 
kan wel bidden om kracht, moed en genade. Het 
gebed helpt dan om verborgen reserves aan te 
spreken en God geeft ons de kracht om proble-
men aan te kunnen. 

Wat doet God dan wel? Hij zorgt dat mensen arts 
of verpleegkundige worden. Hij helpt ons om 
dapper te zijn. Het lot, niet God, belast ons met 
het probleem en God biedt ons versterking. Men-
sen zijn de taal van God. Het goede dat mensen 
doen, zijn dus daden van God, zo besluit Kushner 
zijn boek.

Die laatste gedachte blijft bij mij altijd weer han-
gen. Antwoorden op die ingewikkelde 'waarom 
overkomt mij dit'-vraag zijn eigen zoektochten 
naar God, daarin lopen we ons eigen pad en zijn de 
gegeven antwoorden zelden volledig van toepas-
sing. Hopelijk mogen we dan ervaren dat die vraag 
misschien wel niet beantwoord wordt, maar het 
antwoord doorklinkt in de troost en liefde die we 
mogen ervaren en concreet wordt in het omzien, 
het vriendelijk gebaar en het bidden voor elkaar, 
want: 'mensen zijn de taal van God. Het goede dat 
mensen doen, zijn dus daden van God.'

Sander Verschuur

Bronvermelding: Harold Kushner (1983). Als ’t kwaad 
goede mensen treft. Utrecht: Ten Have. 
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Kerst 2020: Kerstmis bij u thuis GOUDA
 

Het zilveren Mariabeeld 
en Ciborium in WO-IIAl vanaf de grote vakantie hebben we nage-

dacht over onze kerstviering. Zijn de kerken 
open, zo ja hoeveel mensen mogen er dan 
komen, zo nee, hoe ga je dan Kerstmis bele-
ven zonder samen komen? Gelukkig was er in 
Reeuwijk snel een livestream mogelijk, zodat 
je de viering thuis kon zien en horen.  Kun-
nen we daar iets mee? We gaan proberen een 
kerstfilmpje te maken als kerstgroet naar ie-
dereen thuis. Dit idee begon te rollen. 

Wat begon met een liedje opnemen voor de ad-
vent groeide uit tot het schrijven van een heel 
script voor de hele parochie. Filmer Fred, licht- en 
geluidsman Ruud en onze creatieve bron Jorinda, 
kinderkoor met Maria en solozangers Marie-José 
en Jolanda werden gevraagd. Iedereen zei en-
thousiast ja en we begonnen het idee met elkaar 
uit te denken. 
Ons koorlid Jolanda is postbode en zo ontstond 
het idee: wil jij overal goed nieuws rond gaan 
brengen? Angenieta van ons Alzandokoor richtte 
zich op de kerstmuziek. De repetities hebben we 
aangepast aan de coronaregels. We hebben een 
tijdje met elkaar op afstand gezongen in een kerk 
met de deur open. Toen dat niet goed voelde zijn 
we even gestopt. Daarna oefenden we in groep-
jes van vier. Daarna vonden de geluidsopnames 
plaats. Eerst werd met André de pianomuziek 
opgenomen. Op een zaterdag werden groepjes 
alten en sopranen apart uitgenodigd om met de 
piano-opname mee te zingen, wat ook weer opge-
nomen werd. Ruud heeft deze opnames samen-
gevoegd en voilà, ons hele koor zingt! 
Filmer Fred wilde heel 
graag filmen maar tijdens 
een overleg met hem op 
donderdag zei hij dat hij 
alleen het weekend erna 
kon filmen, hij moest in 
zijn vrije tijd ook de film 
nog monteren. Oei, dat 
was wel heel kortdag.  
We verdeelden de taken 

en de telefoon en app-groep stond niet stil. Za-
terdagmorgen was het schema rond en met veel 
flexibele mensen is het gelukt. 
Wat hebben we met vijf mensen in twee auto’s veel 
schik gehad. Jolanda bleef fietsen en Fred maar 
filmen. Kerken en Van Lint in Boskoop bezocht, de 
middag met het koor te gast bij Edelman voor op-
names van sfeerbeelden, steeds in groepjes van 
vier. De zondag weer om half negen op pad om 
kerkgangers en het klokkenluiden op te nemen. 
Pauze in de pastorie waar de tekstfragmenten 
werden opgenomen en het script doorgesproken 
werd. In de middag de laatste beelden met familie 
Van Meurs, de pastoor en bij Vergeer Holland.  
Fred kon gaan monteren en al snel zei hij dat we 
een kerstspecial hadden van 40 minuten! Wij kon-
den ons richten op de promotie en bedachten een 
flyer met Mariska. Deze flyer kon nog net mee in 
de envelop die alle parochianen kregen. Verder het 
persbericht in de Kijk op Reeuwijk, in de nieuws-
brieven, op Facebook, via YouTube en via de cul-
turele commissie. Veel overleg met Leo en Leny, 
Jolanda en Nel over de praktische kanten. En met 
Jos over het uploaden naar Kerkomroep.nl. Ruud 
zei dat we de beelden en  muziek ook in de kerst-
avondviering konden gebruiken, om zo ook de 
livestreamvieringen te promoten. Dus stukjes en 
liedjes uit de film voegde hij op kerstavond toe, sa-
men met mooi licht en geluid, zodat ook de viering 
van Kinderkoor en Alzandokoor sfeervol waren. 
Kerstavond ging de kerstspecial online. Span-
nend! De special werd goed ontvangen, gezien 
de ontelbare positieve reacties en de talloze mail-
tjes met dankwoorden. Het resultaat was dan ook 

heel bijzonder. Al met al 
hebben ruim 60 mensen 
meegeholpen. We kijken 
terug op een geslaagd 
project. Nogmaals dank! 
En als u de kerstspecial 
nog niet gezien heeft, hij 
is nog steeds te bekijken.

Annemiek, Dorien  
en Helma

De laatste maanden heeft u veel kunnen lezen 
in dag- en weekbladen over de restauratie van 
het Ciborium van de Broederschap Gouda-Ke-
velaer. Het Mariabeeld is in 1888 vervaardigd 
door Nicolaas Logher, zilversmid te ’s-Graven-
hage. Blijkbaar vond men jaren later dat er nog 
iets aan ontbrak bij de processie in Kevelaer. 
Toen is in 1897 het Ciborium  vervaardigd in het 
atelier van Camille Esser te Weert.

Naar aanleiding van meesterteken, gehalteteken, 
jaarletter en kantooraanduidendteken is dus te 
achterhalen geweest wie de maker is geweest 
van het Mariabeeld. Op het Ciborium staat dui-
delijk gegraveerd dat dit door Esser uit Weert 
gemaakt is. Vragen blijven er ook nog steeds, die 
zullen niet allemaal beantwoord kunnen worden. 
Het kind op de arm van Maria is apart gemaakt 
en later aan Maria gemonteerd. Op de mantel van 
Maria is een gouden broche gemonteerd, 18 ka-
raat goud. Of dit een schenking geweest of  ori-
gineel door Nicolaas Logher aangebracht is niet 
duidelijk.

De grote vraag is voor ons is: waar waren het Cibo- 
rium en het Mariabeeld tijdens de Tweede Wereld- 
oorlog? Wie kan deze vraag beantwoorden? Men 
zegt dat ze verborgen waren op een zolder in 
Haastrecht, maar we weten niet in hoeverre dat 
waar is. Hopelijk kunnen ook kinderen van hoog-
bejaarde ouders nu nog aan hen vragen wat zij er-
van weten. Als u wat weet, wilt u ons dan mailen of 
bellen: broederschap.gouda.kevelaer@gmail.com 
of 06-44584722. Hartelijk dank hiervoor.

Joop van Cleef   
vz/pm Broederschap Gouda-Kevelaer

Geld op zak

Wanneer je woonachtig bent in een verpleeghuis, 
wordt er heel veel voor je geregeld. Op de verpleegaf-
delingen hoeft familie niet naar eten of drinken om 
te kijken en kan het zijn dat 
ze enkel voor de schone 
was moeten zorgen, maar 
dat kan ook via de wasse-
rette. Op de verzorgings-
afdelingen is het wel de 
gewoonte dat bewoners 
eigen boodschappen voor 
het ‘koude’ eten in hun 
appartement hebben. Dat 
kan de familie regelen, maar het kan ook uit het win-
keltje van het verpleeghuis komen. 
De bewoners hoeven dus zelf geen portefeuille op 
zak te hebben. In het Grand Café kan de bestelling op 
naam gezet worden en wordt het financieel geregeld 
aan het einde van de maand (als daar hopelijk in de 
nabije toekomst weer wat gedronken mag worden).
Dat bewoners geen portemonnee op zak hebben 
levert soms onhandige situaties op. Bedenk bijvoor-
beeld dat je je hele leven lang al controleert of je por-
temonnee nog aanwezig is en er voldoende geld in zit. 
Dan wordt het erg lastig als je te maken krijgt met de-
mentie en je jouw spullen kwijtraakt. De inhoud wordt 
er dan uit voorzorg uitgehaald door familie. Gelukkig 
zijn de bewoners dan wel af te leiden met het idee dat 
het verpleeghuis een soort all inclusive hotel is. En 
dat maakt het een stuk leuker om zonder portemon-
nee rond te lopen!
Of het verhaal van een mevrouw die graag naar de 
kerkviering wilde, maar ze kwam bijna nooit. Haar 
man vernam dat dat voort kwam uit schaamte om-
dat ze geen kleingeld had voor de collecte. Sindsdien 
gaf haar echtgenoot haar wekelijks wat kleingeld en 
kon ze met een - voor haar - zuiver geweten bij de 
kerkviering aanwezig zijn.  Ze was toch wel welkom, 
ook zonder iets te geven, want je tijd besteden aan je 
geloof, is al een mooi geschenk! 
(Al is het voor de kerkbalans wel fijn dat er óók finan-
ciële goederen binnenkomen!)

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de re-
gio met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.

mailto:broederschap.gouda.kevelaer%40gmail.com?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrodus
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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 (tijdelijk): ........ 06-39586626
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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Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

Oecumene – Week van Gebed

Blijf in mijn liefde is het thema van de Week van Gebed 
voor de eenheid van christenen, van 17 tot 24 januari 2021. 
Op diverse plaatsen in onze parochie worden oecumeni-
sche vieringen gehouden met 30 mensen in de kerk en 
verder via de livestreams te volgen. Voor meer informatie, 
zie de informatie in de kerkbladen en op de website van 
onze parochie, www.sintjandd.nl  
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Jubilarissen dameskoor 

Zondag 13 december, op de dag 
waarop we het patroonsfeest 
van ons koor Sint Lucia vieren, 
zijn twee leden verrast met een 
mooie bos bloemen. De reden 
daarvoor was dat deze twee da-
mes, Bets Koot en Lia de Wit, res-
pectievelijk 60 en 40 jaar lid zijn 
van ons kerkkoor. Beide dames 
waren zeer verrast en erg blij met 
deze attentie, die ze allebei zeker 
verdiend hadden volgens het be-
stuur. Zoveel jaren trouw op de 

repetities komen en zingen tij-
dens de ons toebedeelde vierin-
gen in de kerk vraagt veel inzet. 
De bloemen moesten wij helaas 
i.v.m. coronamaatregelen, aan 
de deur afgeven. Gelukkig maakt 
zingen ook blij en voelen de leden 
zich verbonden met elkaar. We 
blijven hopen en uitkijken naar de 
tijd dat we weer met het comple-
te koor op de koorzolder kunnen 
staan om met elkaar te zingen.

Ans Stolwijk, voorzitter

Eerste Heilige Communie

Na een roerig jaar voor de kinde-
ren die uiteindelijk toch in oktober 
nog de Eerste Heilige Communie 
hebben ontvangen, hopen we in 
2021 weer redelijk normaal kinde-
ren te kunnen voorbereiden op de 
Eerste Heilige Communie. We ho-
pen in juni de Eerste Heilige Com-
munie te kunnen vieren. Kinderen 

uit de groepen 4 zijn van harte 
welkom om mee te doen! U kunt 
uw kind aanmelden door een mail 
te sturen naar ehc.sintjanddbode- 
graven@gmail.com.
Meer informatie op pagina 3.

Namens de werkgroep EHC  
Bodegraven, Ilonka, Karin en Lia

Digitaal bijdragen aan collecte

In de Kerstvoorloper heeft u hier al over kunnen lezen. Meer info op 
pagina 13.

http://www.sintjandd.nl
mailto:bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/bodegraven
mailto:pm-bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:kerkbalansbodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:lnothoog%40xs4all.nl?subject=
mailto:doortocht%40kpnmail.nl?subject=
mailto:redactie.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.sintjandd.nl
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html
mailto:ehc.sintjanddbodegraven%40gmail.com?subject=Aanmelden%20EHC
mailto:ehc.sintjanddbodegraven%40gmail.com?subject=Aanmelden%20EHC
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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

B
o

d
e

g
rave

n

Kerkestafette

In de kerkestafette deze keer 
Karin Schlingmann uit de werk-
groep Eerste Heilige Communie.

Wie is Karin Schlingmann?
Ik ben getrouwd met Aris en sa-
men hebben we drie dochters. 
Sinds mijn tweede jaar woon ik in 
Bodegraven.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben jeugdzorgwerker op een 
Cluster-4-school in Houten. Dit 
is een school voor kinderen met 
autisme. Ik ben daar drie dagen 
werkzaam in groep 1/2.

Wil je vertellen over de werkgroep 
waar jij bij betrokken bent?
Samen met Lia Nottelman en 
Ilonka van Vliet maak ik sinds 
twee jaar deel uit van deze werk-
groep. Tot vorig jaar richten wij 
ons als werkgroep alleen op  
Bodegraven. Dit jaar zou het deels 
parochiebreed georganiseerd 
gaan worden. In januari zijn we 
met de kinderen de voorbereidin-
gen gestart om in april de Eerste 
Heilige Communie te doen maar 
vanwege corona werd dit stilge-
zet. In oktober hebben de dertien 
communicanten alsnog hun Eer-
ste Heilige Communie gedaan en 
wel in groepjes van steeds 4-5 
kinderen op 4, 11 en 18 oktober.
In totaal zijn er altijd zes bijeen-
komsten en twee terugkombij-
eenkomsten. Normaliter van ja-
nuari tot en met mei. 

Wat vind je zo leuk aan dit werk?
Ik vind het leuk om met kinderen 
in de basisschoolleeftijd om te 

gaan, ook door mijn werk.
De kinderen zijn allemaal zo ver-
schillend en uniek. Er komen vaak 
mooie en soms onverwachte vra-
gen vanuit de kinderen, die je zelf 
ook weer aan het denken zetten!
Vanuit een werkboek doen wij 
de voorbereiding, met soms wat 
aanpassingen en of toevoegin-
gen. Het is een hechte groep.

Hoe kwam je op het idee om dit 
vrijwilligerswerk te doen?
Nadat onze tweede dochter haar 
Eerste Heilige Communie had ge-
daan, werd ik door de werkgroep 
gevraagd. 

Wil je nog iets kwijt?
Sinds kort is er een nieuwe pas-
toraal werker, Saskia van de Win-
den. Zij houdt zich parochiebreed 
bezig met jongeren en gezinnen 
en heeft hiermee veel ervaring. 
Saskia zal mee gaan denken over 
het vormgeven van de voorbe-
reidingen voor de Eerste Heilige 
Communie. 

Heb je naast je vrijwilligerswerk 
nog tijd voor hobby’s?
Ik ben actief op de school van mijn 
dochters, de Speel- en Werkhoe-
ve. Verder spreek ik graag af met 

vriendinnen en ook drink ik graag 
een kop koffie in de zon. Verder 
ga ik met mijn gezin geregeld de 
natuur in, naar het strand en naar 
de bossen. Als ik tijd over heb, dan 
lees ik een boek.

Wat is je grootste droom?
Ik wil gezond blijven en spreek de 
wens uit dat het met de mensen 
die ik lief heb goed mag blijven 
gaan.

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Paula Mesman. Zij is lid van 
het Middenkoor en doet ook de 
kinderwoorddienst.

Sinds een aantal weken kunt u de 
vieringen in onze kerk ook via de 
livestream, dus via internet vol-
gen. Net als veel andere kerken 
hebben wij ook in onze kerk ca-
mera’s opgehangen. Eén camera 
die een vast beeld laat zien en een 
tweede camera die verschillende 
posities in de kerk in beeld brengt. 
Als locatieraad hebben we beslo-
ten deze faciliteit te bieden omdat 
velen van ons tijdens corona niet 
naar de kerk kunnen of willen en 
toch graag mee willen vieren. 
In de afgelopen jaren kon dat 
uitsluitend via de kerkradio. Een 
goed medium, maar nu kan dat 
ook met beeld en geluid. Via de 
digitale weg (internet) kan inge-
logd worden en zo is het meevie-
ren in de ogen van de locatieraad 
nog beter mogelijk. Net als bij veel 
televisieprogramma’s kunt u ook 
vieringen terugkijken. 
Met deze faciliteit kunnen ook 
opnames gemaakt worden van 
een kerkelijke inzegening van een 
huwelijk, of, zoals ook vaak ge-
vraagd, van een uitvaart. Op deze 
wijze kunnen deze vaak bijzonde-

re momenten vastgelegd worden 
en later nog eens worden terug-
gekeken. 
De locatieraad wil zeker Adrie van 
Zoest dank zeggen voor het vele 
werk om dit te realiseren. Ook de 
eerste uitzendingen heeft hij ver-
zorgd. Ook de bouwcommissie 
wordt bedankt voor het mooie en 
praktische kastje om de appara-
tuur te bedienen. 
Via deze weg doet de locatieraad 
de oproep voor vrijwilligers die 
samen met Adrie de opnames 
en uitzendingen willen gaan ver-
zorgen. Mocht u dat willen, neem 
dan contact op met ons secreta-
riaat. Als we dit met vier mensen 
kunnen verzorgen dan moet dat 
in een roulatie goed te doen zijn. 
Dus meld u. 
Voor diegenen die naar onze 
livestream kijken, wens ik toe dat 
zij het meevieren met onze kerk-
gemeenschap als intiem en in-
tens mogen ervaren. 

De locatieraad

Een overzicht van alle livestreams in de parochie vindt u op pagina 13.

OVER ONS…. 

Livestream:
onze kerk op TV

Familieberichten

Overleden
Elisabeth Maria Cornelia Mourits- 

van Niekerk 
Helena Cornelia Slingerland-van 

der Meer 
Johannes Henricus Piket
Johanna Maria de Nijs-Schmacks
Johanna Hendrika van Harskamp 
-L’Ami

Cornelia Johanna Maria Roos-
van den Bosch 

Geertruida Catharina Maria Bakker

http://www.sintjandd.nl
mailto:boskoop%40sintjandd.n?subject=
mailto:boskoop%40sintjandd.nl%20?subject=kopij
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Meekijken met onze livestream via 
de 'Stichting Kerkomroep Boskoop'

In deze coronatijd is het niet altijd 
mogelijk om naar de kerk te ko-
men. Daarnaast kan het voor u op 
bepaalde momenten niet mogelijk 
zijn om naar de kerk te gaan, maar 
zou u wel graag mee willen vieren. 
Voor hen die toch graag een kerk-
dienst willen volgen, zijn hiervoor 
inmiddels drie mogelijkheden. 
Hieronder staan ze vermeld:

1. Via het internet: https://
www.kerkomroep.nl 

 Tik het woord 'Boskoop' in bij: 

'Vind uw kerk' en klik op de 
zoek-button. Scroll naar de re-
gel: Boskoop: RK Parochie St. 
Joh. De Doper en klik hierop. U 
kunt dan kiezen voor de actu-
ele kerkdienst of voor eerdere 
diensten tot enkele maanden 
terug. Bij de dienst die u wilt 
volgen, klikt u op de button 'kij-
ken'. U kijkt dan rechtstreeks 
mee naar de viering.

2. Via een 'App' op uw mobiele 
telefoon. 

 U kunt de app 'Kerkomroep' 
uit de 'Google Play Store' kos-
teloos installeren op uw mo-
biele telefoon. Ook dan kunt 
u, zoals hierboven vermeld bij 
punt 1, kiezen voor de actuele 

of eerdere kerkdiensten.

3. Via een abonnement bij de 
'Stichting Kerkomroep Bos-
koop'. 

 De stichting zorgt dan voor 
een luisterkastje bij u thuis. U 
kunt dan alleen naar de actu-
ele kerkdienst luisteren. Deze 
methode is voor onze oudere 
parochianen al jaren in gebruik. 
Het abonnement kost € 40,- 
per jaar en er zit een waarborg-
som van € 45,-  op het kastje.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Adrie van 
Zoest, adrie.van.zoest@ziggo.nl 
of het secretariaat.

Kerststallenroute 2020

Wat een groot succes was de 
kerststallenroute 2020! Veel 
nieuwe aanmeldingen kwamen 
er nadat we een oproep plaatsten 
in de Gouwe Koerier. De talrijke 
kerststallen waren te zien op 30 
adressen. De verslaggever van 
de Gouwe Koerier ging de route 
ook lopen en hield verschillende 

interviews. Deze waren te lezen 
in de Gouwe Koerier van 16 de-
cember.
Wij kregen zoveel enthousiaste 
reacties en vragen, dat we be-
sloten de route met een week te 
verlengen. Iedereen had zo tot en 
met Kerst de kans om de stalle-
tjes te bewonderen. 

Voor volgend jaar zijn de eerste 
nieuwe aanmeldingen al binnen. 
Iedereen die meedeed aan de 
kerststallenroute: hartelijk dank! 
Mocht u zich willen opgeven voor 
de kerststallenroute in 2021, laat 
het ons weten!

Werkgroep Denktank
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De Groene Tip 
Welke tip uit jouw dagelijks doen 
en laten wil jij doorgeven aan an-
deren voor een beter milieu?
Hans: 'We vragen in de super-
markt waarom er bijvoorbeeld 
geen biologische bloemkool is, 
geen biologisch vlees of appels 
of boontjes uit de streek. Als we 
iets zoeken, laten we het even 
weten aan de chef. 'Dat doe ik, 
wat doe jij?'
Dit is een rubriek vanuit de Groene 

Kerkgedachte.

Kerkhof 

Ons oude kerkhof aan de St. 
Janshof wordt verschillende 
keren per jaar door een aantal 
vrijwilligers onderhouden. Bij de 
graven staan bomen die hard 
een snoeibeurt nodig hebben. In 
het voorjaar gaat men dus groot 
groenonderhoud plegen. Mocht 
u als familie daar een graf heb-
ben en wenst u meer informatie? 
Neem dan contact op met het se-
cretariaat.

P.C.I.

Gebruikelijk melden wij in de 
Voorloper van januari de op-
brengst van de kerstcollecte. 
Dit keer wat minder juichend 
dan voorgaande jaren: geen 
kerkbezoek tijdens Kerstmis, 
dus ook geen mogelijkheid om 
uw bijdrage te geven in het be-
kende groene mandje. 

We deden een dringende oproep 
in de Voorloper van december om 
uw bijdrage dit keer over te ma-
ken op de rekening van de P.C.I. 
Gelukkig is daar gehoor aan ge-
geven. Dit jaar staat de teller op  
€ 920,- in tegenstelling tot de ruim 
€ 2.000,- in de jaren hiervoor. En 

dat terwijl we juist zoveel mensen 
verrast hebben met een envelop-
pe met inhoud: Hoogvlietbonnen, 
een slagersbon, kruidvatbonnen 
etc. Personen die het, om wat 
voor reden dan ook, niet makkelijk 
hebben, maar door onze bijdrage 
wat extra’s te besteden hadden in 
de dure decembermaand en daar 
hebben we blije en dankbare reac-
ties op gekregen!
Zodoende nogmaals een oproep 
om een financiële bijdrage te 
storten op onze rekening NL 52 
RABO 0108 5021 55 t.n.v. R.K. pa-
rochie charitas instelling.

Namens de P.C.I.,
Anne Bontekoe, Trudy Nederhof, 

Louis Stolwijk, Hilda Mathot

Familieberichten

Overleden
Mevrouw W.M. van der Kooij-van 

Leeuwen
De heer G.T. Vlasveld

mailto:%20adrie.van.zoest%40ziggo.nl?subject=
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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

Locatieraad
Voorzitter: .............. Frank Marcus, wnd.
Secretaris: .............................. vacature
Penningmeester: ...  P. Pennekamp, wnd 
E-mail: locatieraadgouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website:  www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ............. NL97ABNA0507129849

Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften 
Bank: .............. NL93RABO0361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................
............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie
Infoblad
E-mail: .............. infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl
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Nieuws van de wijkvertegenwoordiging

We hebben weer twee verande-
ringen in de wijken van de wijk-
vertegenwoordigers.
Allereerst is Riet de Gunst ge-
stopt met haar werk als coördina-
trice van de wijkvertegenwoordi-
ging. Zij zorgde jaren (ruim 30 
jaar) lang, dat de Onder Ons, later 
de Voorloper, goed gevouwen en 

verdeeld werd. Ook gaf ze aan de 
wijkvertegenwoordigers door als 
er mensen 80 jaar of ouder wer-
den. Wat heel intensief was. En 
ze deed nog veel meer werk wat 
onzichtbaar was.
Ook Annelies Verbeij stopt ermee 
in wijk 39. Na jaren steeds te heb-
ben gezegd, ik wil stoppen, ging 

ze toch steeds door omdat er 
geen opvolger was.
Nu gaan Ria van der Laan en Karin 
de Wit (die ook al een duizendpoot 
is en ook als secretaresse actief 
is) het samen doen. Riet en Anne-
lies heel veel dank voor het werk 
wat jullie gedaan hebben voor 
onze geloofsgemeenschap.

Familiekamer

Onze Familiekamer is een 
plaats van samenzijn met res-
pect, rouw en rust. Als we te-
rugkijken op het gebruik van 
onze Familiekamer in 2020 
dan constateren we dat de 
Familiekamer in een behoefte 
voorziet. Er waren 15 families, 
die hun overledene tot hun 
uitvaart er een respectvolle en 
liefdevolle plaats gaven in de 
tijd van het definitief afscheid 
nemen.

Het is altijd intens en verdrietig 
om afscheid te moeten nemen 
van een dierbare. En als dat niet 
kan in de eigen omgeving, zijn 
wij als geloofsgemeenschap blij 
dat we de Familiekamer hiervoor 
kunnen aanbieden. Bij al het ver-
driet kunnen wij zo troost en on-
dersteuning bieden aan de na-
bestaanden van de overledene. 
De overledene kan op een mooie 
plaats passend en waardig wor-
den opgebaard de naasten krij-
gen de sleutel van de aparte 
toegangsdeur en bepalen wie 
en wanneer toegang krijgen voor 

een bezoek. Er kan een kaarsje 
opgestoken worden, een muziek-
je afgespeeld, je kunt in alle rust 
en afzondering samen of alleen 
bij je dierbare overledene zijn en 
je eigen tijd nemen, op je eigen 
wijze. Wij vinden dit erg belang-
rijk. De vrijwilligers, die zorgen 
voor het vullen van de koelkast, 
het opruimen en schoonhouden 
van de ruimten van de Familieka-
mer, werken er met heel hun hart. 
Wij weten immers allemaal als 
mens wat het is om afscheid te 
moeten nemen van een dierbaar 
persoon in je leven.

Wilt u informatie over de Fami-
liekamer? Dan kunt u contact 
opnemen met het secretari-
aat, telefoon 0172-212309, van 
maandag tot en met donderdag 
tussen 09.00 en 12.00 uur.

Actie Kerkbalans

De katholieke kerk kan alleen zijn 
activiteiten ontplooien met fi-
nanciële steun van onze mede-
gelovigen. Lees de oproep van 
pastoor Van Klaveren op pagina 2 

en sluit u aan met een periodieke 
bijdrage. Draagt u al bij, dan wil-
len we graag vragen om een ver-
hoging. We rekenen op u.
Het team van Goudse vrijwilligers

Kerstpakkettenactie 2020

Op dinsdag 15 december zijn er in 
de Antoniuszaal 120 kerstshop-
pers volgepakt met 24 producten 
van Plus-supermarkt Korte Akke-
ren met daarbij een kaars in een 

glas en een kerstgroet. De hele 
inpaksessie duurde ruim een uur 
en is volledig coronaproef gerea-
liseerd. Daar hebben een kleine 20 
vrijwilligers zich keihard voor in-
gezet. De kerstshoppers zijn door 
een veertigtal hulpverleners opge-
haald en verspreid onder cliënten 
die hiervoor in aanmerking komen. 

Kerstpakkettenactie PCI en 
Vincentiusvereniging Gouda 

Waar waren het 
Mariabeeld en 
ciborium in WOII?

Broederschap Gouda-Kevelaer 
heeft uw hulp nodig bij het be-
antwoorden van deze vraag. Lees 
meer op pagina 17.

Eerste Heilige Communie en 
Vormsel
Voor meer informatie over het 
Eerste Heilige Communie- en 
Vormseltraject 2021: zie pagina 
3 en 4.

Familieberichten

Overleden
Maria Verweij-Hogervorst
Antonia Cools-Vleeschhouwer
Johannes van Niekerk
Aloisius ten Broeke
Pater Lambertus F. Janssen s.s.s.
Wilhelmus Koemans
Pater Hendrikus Christiaan  

Verhoeven s.s.s.

http://www.sintjandd.nl
mailto:gouda%40sintjandd.nl%0D?subject=
mailto:locatieraadgouda%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.pci-gouda.nl
mailto:www.rkbegraafplaatsgouda.nl?subject=
mailto:infoblad%40sintjandd.nl?subject=kopij%20Infoblad
mailto:redactiegouda%40sintjandd.nl?subject=kopij%20De%20Voorloper
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De Goede Herder
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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
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.
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Meditatie in de Ark

Afscheid vrijwilligers

Kinderwoorddienst tijdens Adventviering 

Misschien denkt u wel, medita-
tie, dat is niets voor mij, of bent 
u nieuwsgierig maar is het er 
nog niet van gekomen. Iedere 
maand is er meditatie in de Ark, 

’t Kerkstuk in Reeuwijk.

Ik ga graag naar de meditatie-
avonden. Het is stil worden in 
jezelf en een bewustwording van 
ademhaling, lichaam en geest. 
De teksten, gebeden en liederen 
brengen mij dichter bij God. Dat is 
voor mij het belangrijkste.

In 2021 bent u welkom op de 
volgende dinsdagavonden: 2 fe-
bruari, 2 maart, 13 april, 8 juni. In 
mei is de meditatie op maandag-
avond 3 mei.

De deur is om 19.45 uur open. Om 
21.00 uur gaan we weer in stilte 
naar huis. Opgave is in verband 
met de coronamaatregelen ver-
plicht en kan tot een uur voor 
aanvang van de meditatie. Stuur 
een mail naar: ineke.groenendijk@
gmail.com

'Ode aan de bezorgers. Ze zijn 
écht onmisbaar.' Zo viel enige 
tijd geleden in de krant te le-
zen. Dit geldt dubbel en dwars 
voor de dames Ciska v.d. Meer, 
Bep v.d. Laan, Tilly Linderhof en 
Riet Groenendijk. Heel veel jaren 
hebben zij met veel plezier zorg 
gedragen voor het verdelen en 
bezorgen van de Voorloper. Door 
regen, wind en in moeilijke tijden 
gingen zij steeds op pad om De 

Voorloper op tijd op de mat te 
laten vallen. Om verschillende 
redenen hebben wij inmiddels 
afscheid genomen van de da-
mes. Ze waren blij verrast met 
een mooie orchidee en een kaars 
met de tekst 'bedankt voor uw 
inzet'. Wij wensen hun toe dat ze 
in goede gezondheid mogen ge-
nieten van de extra vrije tijd! 

Het secretariaat

Op zondag 29 november heb-
ben we de Eerste Advent gevierd 
in onze kerk in Reeuwijk-Dorp. 
Alle gezinnen met basisschool-
kinderen tussen de 4 en 12 jaar 
kregen een envelop van de Kin-
derwoorddienst met daarin vijf 
doe-het-zelfpakketjes voor de 
vier Adventvieringen en Kerst. 
Hierin zat o.a. de lezing van elke 
week, knutselspullen met een 
thema, een kleurplaat en een ge-
bedje. 
Tijdens de Eerste Adventsvie-
ring waren er zeven kinderen bij 

de Kinderwoorddienst. Nadat we 
de eerste kaars hadden aange-
stoken op de zelf ingekleurde 
adventskranskleurplaat en de 
eerste lezing uit het boek Jesa-
ja hadden gelezen, kwam er een 
beeldhouwer die een beeld wilde 
maken van God. Zij vroeg zich af 
hoe de kinderen God zien en of 
ze konden helpen door zelf een 
beeld van God te kleien. Er wer-
den harten gekleid met een deur-
tje erin. Verder waren er harten 
met een muurtje eromheen en 
sleutels om deurtjes naar je hart 

te openen en sterren met hart-
jes. De mooie creaties mochten 
mee naar huis genomen worden 
en aan het eind van de Kinder-
woorddienst heeft de beeldhou-
wer het slotgebed voorgelezen. 
Al met al een geslaagde Kinder-
woorddienst. 

Annemiek en Debbie 
van de Kinderwoorddienst 

Familieberichten

Gedoopt
Bart Verweij
Milou van der Werf

Overleden
Henny Koemans
Mien de Wit-van Eijk

Uit de pen van Leo van der Werf

Na Wim Olsthoorn ben ik nu aan 
de beurt om een klein stukje te 
schrijven. Leo van der Werf, een 
geboren Reeuwijker, bijna 50 
jaar getrouwd met Wil en samen 
hebben wij Wiro en Paul, twee 
schoondochters en drie kleinkin-
deren waar we trots op zijn. 
Sinds ik met pensioen ben, zo’n 
tien jaar, ben ik met veel plezier 
een regelmatige vrijwilliger in 
onze geloofsgemeenschap. Van 
snoeiwerk tot het opbouwen van 
de winterfair met kerst en wat al 
niet aan voorkomende klusjes tot 
koster bij uitvaarten, de woens-
dagochtendmis sinds de corona- 

crisis en het gelegenheidskoor 
met Kerst, ik ben om en in de 
kerk te vinden. Leuk om te doen 
en heel gezellig om met veel en-
thousiaste mensen samen onze 
Petrus- en Pauluskerk levend te 
houden. Met dit gegeven kan en 
wil ik heel veel waardering en 
dank uitspreken voor alle ande-
re vrijwilligers in onze parochie. 
Waar zouden we zijn zonder hen. 
Rest mij u allen voor 2021 een 
bijzonder mooi jaar te wensen en 
blijf gezond. Tot zover mijn bijdra-
ge. 'Ik geef De Pen door aan …' dat 
ziet u in de volgende Voorloper.

Kerstspecial 

Met Kerstmis was er helaas geen 
meezingkoor, maar het Alzando-
koor heeft wel van zich laten 
horen (en zien) met een digitale 
kerstboodschap voor de hele pa-
rochie. Meer hierover op pagina 16.

Tijdelijke sluiting 
Mariakapel

Vanwege diefstal op zo. 27 de-
cember is onze Mariakapel tijde-
lijk dicht. We proberen alles weer 
zo snel mogelijk te regelen, zodat 
u binnenkort uw kaarsje weer 
aan kunt steken.

http://www.sintjandd.nl
https://www.sintjandd.nl/h/reeuwijk
mailto:ineke.groenendijk%40gmail.com?subject=meditatie%20in%20de%20Ark
mailto:ineke.groenendijk%40gmail.com?subject=meditatie%20in%20de%20Ark
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Waddinxveen
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster (pag. 18)

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 JJ Waddinxveen

Secretariaat
Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
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 Inst. (PCI)
Nico van Grieken 

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

Pastoraatsgroep
Liturgie: ........................... Lia Rijnbeek 
Pastoraat/diaconie:  Sonja v. 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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Tussen Kerst en Kerkbalans 

De aanloop naar Kerst was er 
een met strubbelingen. Mooie 
plannen werden gemaakt voor 
grootse vieringen en vele ont-
moetingen er was een kleine 
hoop op meer aanwezigen. 
Maar naar mate het feest dich-
terbij kwam, kwamen er ook 
steeds meer beperkingen. Een 
nachtmis zonder aanwezigen, 
geen koffie na de viering, geen 
levende kerststal en maar met 
30 personen samen vieren.  

Ik hoop oprecht dat u toch een 
fijne Kerst heeft gehad. Misschien 
heeft u gekeken naar een van de 
vele livestreams, bent u wellicht 
in de middag nog even in de kerk 
geweest of heeft u een andere in-
vulling gevonden voor de dagen. 
Laten we bidden dat Kerst 2021 
als vanouds weer groots gevierd 
kan worden zonder beperkingen. 
Maar ondanks dat Kerst klein ge-
vierd is in de kerk, de inzet van 
de vrijwilligers is blijvend groot. 
Want of er nu met 30 of met 300 
mensen gevierd wordt, de kerst-
stal is gewoon opgebouwd, de 
kerk is prachtig versierd en er zijn 
indrukwekkende bloemstukken 
gemaakt. Ook alle betrokkenen bij 
de viering zijn aanwezig, het licht 
brandt, de verwarming staat aan, 
de kaarsen branden. Kortom alle 

kosten lopen gewoon door, iede-
re zondag weer, maar met minder 
parochianen in de kerk worden de 
collecte-inkomsten minder. Het is 
daarom dat wij in januari de Actie 
Kerkbalans weer houden. 
Half januari komt een vrijwilliger 
bij u langs met de brief voor uw 
kerkbijdrage 2021 en haalt deze 
later weer op. Van dit geld worden 
de kaarsen en bloemen gekocht, 
de energierekening betaald, het 
abonnement op de livestream 
voldaan en nog vele andere za-
ken betaald. Met uw bijdrage 
kunnen wij de kerk onderhouden, 
open houden en blijven vieren. 
Wij hopen daarom dat u de loper 
een 'goedgevulde' envelop retour 
geeft.  
Denkt u ook aan ons als u thuis 
meekijkt via de livestream? Met 
de Givt-app kunt u ook op af-
stand meedoen aan de wekelijkse 
collecte (meer info op pagina 13). 
 
We hopen u weer snel zonder be-
perkingen te mogen ontmoeten 
en begroeten in de Victorkerk.

Namens de pastoraatsgroep, 
Sonja van Leeuwen

In memoriam: Onze oud-organist Clemens Krijnen

Afgelopen jaar is op 28 augus-
tus 2020 mijn vader en oud-or-
ganist Clemens Lubertus Krij-
nen overleden in de leeftijd 
van 92 jaar. Hij is geboren op 
18 april 1928 in Laren (NH). Een 
groot deel van zijn leven was 
hij kerkorganist. Hij heeft het 
orgel spelen geleerd in de oor-
log op een harmonium dat ze 
thuis hadden. Na de oorlog is 
hij nog bij de Broeders van St. 
Louis in Oudenbosch geweest. 
In die tijd is hij ook onderwijzer 
geworden. Terwijl hij nog broe-
der was, was zijn eerste school 
in de Jordaan in Amsterdam. 
Daar begon ook zijn 'orgelcar-
riëre'. 

Nadat hij bij de Broeders was 
weggegaan, werd hij onderwij-
zer op de Heilig Hartschool in 
Hilversum. In de nabij gelegen 
Heilig Hartkerk heeft hij ook or-
gel gespeeld. Vreemd genoeg 
is hij nooit organist in Laren zelf 
geweest. In 1959 zijn we (ik was 
inmiddels geboren) naar Rijswijk 
(ZH) verhuisd. Hier heeft hij eerst 
gespeeld in het noodkerkje aan 
de Generaal Spoorlaan en later in 
de nieuwe Bernadettekerk. Dat 
noodkerkje leek op de Petruska-
pel die vroeger aan de Jan Willem 
Frisoweg gestaan heeft. 

In oktober 1970 verhuisden we 
naar de Mozartlaan in Waddinx-
veen. Hier werd hij al vlot een 
van de organisten in de St. Vic-
torkerk en de Ontmoetingskerk. 
En was het elke maandagavond 
repeteren met het St. Victorkoor. 

Inmiddels kwam er een elektro-
nisch orgel in huis waarop hij 
veel oefende. In het najaar van 
1981 was hij steeds een bepaalde 
mis aan het oefenen. Dat was de 
Pastoralmesse van Karl Kempter. 
Hij mocht deze mis spelen op de 
zondag na Kerst 1981. En ik mocht 
toen helpen met de registers. 

In 1988 verhuisde hij met zijn 
vrouw naar Borculo. Hier heeft hij 
gespeeld in de kerk van OLV Ten 
Hemelopneming, maar ook in de 
kapel van het verzorgingshuis 
in Beltrum, even buiten Borcu-
lo. In Borculo was destijds nog 
het fraterhuis van de Fraters van 

Utrecht. Ook in hun kapel heeft 
hij nog gespeeld. In 1999 ver-
huisden ze weer naar het westen 
en kwamen in Alphen a/d Rijn 
terecht. Hier heeft hij gespeeld 
in de Bonifaciuskerk, in het Jo-
sephhuis en op het laatst in het 
verzorgingshuis Oudshoorn. Hij 
ging ook regelmatig mee met de 
Rijnlandse Bedevaart naar Keve-
laer, waar hij op het orgel van de 
grote basiliek mocht spelen. Tot-
dat het allemaal niet meer ging. 

Hij kreeg last van macula dege-
neratie. De geestelijk verzorger 
van Oudshoorn namens de RK-
kerk is diaken George Brink. 

Familieberichten 
Er zijn geen familieberichten.

http://www.sintjandd.nl
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:victorientje%40sintjandd.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster (pag. 18)

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: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (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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Hij was ook een keer te gast 
op een leerhuisavond in Boskoop 
toen het over diakonie ging. Toen 
hij vier jaar geleden zelf in dat te-
huis moest worden opgenomen 
was dat bekend terrein voor hem 
en kwam hij George Brink weer 
tegen. Elke zaterdag werden er 
op het “Dorpsplein” (zo noemen 
ze daar de ruimte waar ze aller-
lei activiteiten organiseren) om 
11.00 uur kerkdiensten gehouden. 
Gemiddeld een keer in de maand 
was dat een katholieke viering. 
Vaak ging ik dan met hem mee, 
mocht ik hem duwen in zijn rol-
stoel. 

Tot corona kwam, toen was het 
afgelopen met de activiteiten. 

Een aantal bewoners van het huis 
kreeg ook het coronavirus. Toen 
moest hij ook nog twee weken op 
zijn kamer blijven. Dat was een 
kwelling voor hem. Zelf is hij vrij 
van corona gebleven. Na verloop 
van tijd mocht hij weer schoor-
voetend bezoek ontvangen. On-
geveer half juli kreeg ik een te-
lefoontje. Hij had last van vocht 
achter zijn longen. Hij had het 
benauwd en ademde zwaar. Dat 
bleek uiteindelijk het begin van 
het einde te zijn. Uiteindelijk is 
hij op vrijdag 28 augustus 2020 
overleden. Op 4 september was 
de crematie in het crematorium 
bij de Oosterbegraafplaats in Alp-
hen a/d Rijn. De afscheidsviering 
werd geleid door diaken George 

Brink. Op 13 oktober hebben we 
zijn as uitgestrooid in een hoek 
van diezelfde begraafplaats. 

Ondertussen was ook mevrouw 
Sophia Helena Doeleman overle-
den. Op 2 november (Allerzielen) 
hebben we hen herdacht. Toen 
bleek ook dat in de gedachtenis-
kapel het kruisje van mevrouw 
Doeleman naast dat van mijn va-
der is opgehangen. Zijn ze weer 
elkaars buren. Toen ze nog aan 
de Mozartlaan woonden, waren 
ze ook elkaars buren, 17 jaar lang. 
Nu komen ze elkaar in de hemel 
weer tegen, denk ik maar. En mag 
hij de engelenkoren begeleiden 
met zijn orgelspel.

Hans Krijnen

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

De laatste maanden van het jaar 
zijn traditiegetrouw altijd drukke 
maanden voor de VAC-leden en 
alle vrijwilligers die een bijdrage 
leveren aan de verschillende ac-
tiviteiten. Vorig jaar zette het co-
ronavirus daar echter een flinke 
streep door. Na het stilleggen van 
de activiteiten medio maart 2020 
heeft de VAC alleen nog een bij-
drage kunnen leveren aan de 
culturele markt van Waddinxveen 
(september) en het verkopen van 
boterletters in november. Ook 
de verkoop van wijn en jam ging 
door. Daarnaast heeft de VAC 
in één van de bijruimtes van de 
kerk een winkeltje ingericht met 
kerstspullen en VAC-artikelen 

dat open is na vieringen. Helaas 
moest dit winkeltje gedurende de 
lockdown gesloten blijven. 

Dit betekent ook dat er in 2020 
veel minder geld is opgehaald 
dan andere jaren (het definitieve 
bedrag is nog niet bekend). Geld 
dat gebruikt wordt voor het on-
derhoud van de Victorkerk. Ho-
pelijk kunnen we in 2021 weer 
een aantal vertrouwde VAC-acti-
viteiten organiseren. Want alleen 
samen kunnen we er een mooi 
VAC-jaar van maken.

Voorlopige data in de eerste 
helft van 2021: 

- Klaverjassen: nog niet gepland 

- Boekenmarkt: 6 maart van 9.30 
tot 15 uur

- Victorbridgedrive: 20 maart 

De VAC heeft al enige tijd een ei-
gen website: www.vac-victorkerk.
nl. Daarnaast is er ook een Face-
bookpagina opgezet met dezelf-
de naam: VAC-Victorkerk. Neem 
eens een kijkje op de website en 
de Facebookpagina.

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk, Waddinxveen
Giften zijn zeer welkom op bank-
rekening NL36 ABNA 0427471 249

Uit de locatieraad

We hebben een bijzonder jaar 
achter de rug. Veel was anders 
door corona. We hebben ons aan 
de omstandigheden weten aan 
te passen, met de nodige beper-
kingen lukt het om elke zaterdag-
avond een viering in de kerk te 
hebben. Daarnaast zijn er steeds 
online initiatieven. Dit alles vraagt 
extra inspanningen van veel vrij-
willigers. Maar ook alle gebruikelij-
ke taken zijn gewoon doorgegaan. 
Er wordt op de achtergrond, vaak 
onzichtbaar, echt veel werk ver-

zet om dit mogelijk te maken. Ik 
wil hiervoor, namens de locatie-
raad, aan iedere vrijwilliger in heel 
de parochie onze dank uitspreken 
voor al het werk dat er het afge-
lopen jaar is verzet. Zonder de in-
zet van eenieder, op welke gebied 
dan ook, lukt het niet! We hebben 
weer een nieuw jaar voor de boeg, 
ik hoop dat we wederom op u 
kunnen rekenen. Veel dank. 

Namens de locatieraad, 
Ad Spruijt

Sjaak Langelaan stelt zich voor 

Mijn naam is Sjaak Langelaan. Ik 
heb de taak van penningmeester 
voor de locatie Moordrecht/Gou-
derak overgenomen van Leo van 
Meegersen. Vanuit mijn werk heb 
ik enige ervaring op het financiële 

vlak, maar penningmees-
ter zijn van de geloofsge-
meenschap is toch weer 
heel anders. Inmiddels 
heb ik mij aardig ingelezen 
en ik zie het als een uitda-
ging om alles goed op orde 
te houden.  Op deze ma-
nier probeer ik mijn steen-
tje bij te dragen aan de 
parochie. Hierbij wil ik Leo 

bedanken voor zijn inzet van de 
afgelopen jaren en de fijne over-
dracht. Alles was keurig verzorgd.

Sjaak Langelaan
penningmeester.moordrecht@

sintjandd.nl

http://www.sintjandd.nl
mailto:moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/moordrecht
mailto:ledenmoordrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:penningmeester.moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:penningmeester.moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
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24 januari: Bijeenkomst 
Amazing Teeners (Waddinx-
veen)

21 februari: Parochiebrede 
gezinsochtend (11.00 uur, 
H.-Joseph Gouda)

14 maart: Parochiebrede 
gezinsochtend (11.00 uur, 
H.-Joseph Gouda)

Aankondiging: Bijeenkomst Amazing Teeners,  
24 januari 2021
Op 24 januari hebben we weer een filmavond.  
We beginnen om 19.00 uur (eerder dan normaal!) 
KOM JIJ OOK? Geef even door als je komt en neem 
gerust iemand mee. Voor aanmeldingen en vragen: 

amazingteeners@sinjandd.nl. We hopen je 24 januari te zien. Wij wensen 
iedereen een mooi en liefdevol 2021 toe. Groetjes, Bart en Karin

Aankondiging: Parochiebrede Gezinsochtenden
Op zondag 21 februari en 14 maart  vinden de volgende parochiebrede gezins- 
ochtenden plaats bij de H.-Josephkerk in Gouda. De ochtend begint (onder  
voorbehoud van de dan geldende maatregelen) om 09.30 uur, waarbij we in  
verschillende leeftijdscategorieën aan de slag gaan met een verfrissende cate-
chese. Ook voor volwassenen wordt voor een inspirerend programma gezorgd, 

dus jong en oud zijn welkom! Om 11.00 uur sluiten we de ochtend af met een Eucharistieviering. Gedu-
rende de gehele 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 acti- 
viteit i.v.m. het stellen van de gezondheidsvragen en het aanwijzen van een zitplaats. Tevens word 
iedereen vanaf 12 jaar dringend verzocht om in de kerk, pastorie en school een mondkapje te dragen, 
welk bij voorkeur alleen wordt afgedaan tijdens het daadwerkelijk ontvangen van de H. Communie bij 
de voorganger. Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen rondom deze activiteit.

22 november 2020: Amazing Teeners in actie
In november doen we altijd mee met de DiaconAction, een initiatief 
waarbij jongeren zich inzetten voor hun omgeving. Helaas konden we dit 
jaar niet naar de mensen toe om iets voor ze te doen. Bisdom Rotterdam 
had mooie kaarten laten maken speciaal voor DiaconAction. De jongeren 
hebben op 22 november een mooi bericht gemaakt en deze zelf in de 

kaarten geschreven. We hebben 40 kaarten geschreven en daar ook een kaarsje bij gedaan voor wat 
licht in deze moeilijke tijd. Een leuk gebaar, want ook de jongeren zien hun opa en oma bijna niet meer. 
Dan is een kaartje fijn om te krijgen. Na het schrijven van de kaarten hebben we nog een kleine bijbel-
quiz gedaan en iedereen ging naar huis met een chocoladeletter van de Sint.

23 tot 28 november 2020: Uitdelen adventskaarsen 
Vlak voor het begin van de adventstijd zijn leden van de werkgroep gezins- 
ochtend bij ruim 80 gezinnen langs geweest om adventskaarsen en het 
werkblad ´Thuis de advent vieren´ uit te delen. Zo konden we toch enigs-
zins in contact blijven met de gezinnen binnen de parochie. We hebben 
veel leuke en dankbare reacties mogen ontvangen, maar het belangrijkste 

is dat we hopen dat dit de gezinnen heeft ondersteund in hun voorbereiding naar Kerstmis toe.

13 december 2020: Bijeenkomst Amazing Teeners over thema ‘Roeping’
13 december waren we ook weer gezellig bij elkaar voor een bijeenkomst. Het 
thema was ‘Roeping’. Met twee bijbelteksten waarin personen geroepen worden 
door God gaan we met ze in gesprek over of zij wel eens geroepen zijn. Hoe is 
hun ervaring hiermee? Kan jij wel eens zeggen: ‘Vertrouw op mij.’ Hoe bijzonder 
is dat?

Kinderwoorddiensten Reeuwijk tijdens de advent
Alle zondagen van de advent was er kinderwoorddienst in Reeuwijk. Door 
corona konden maar weinig gezinnen naar de kerk komen en daar vond 
de KWD-groep een oplossing voor. 'Dan brengen de KWD gewoon naar de 
gezinnen thuis.' Alle gezinnen kregen een pakket met voor elke zondag 
een envelop. Hierin zat alles wat nodig is om thuis de KWD te doen. Er zat 

een verhaal in, een liedje, lezing en knutselspullen om thuis met het thema aan de slag te gaan. Thuis, 
in je eentje, zingen is niet voor iedereen gemakkelijk. Daarom heeft het kinderkoor CantaRellen voor 
elke week een film opgenomen waarin het liedjes gezongen werd. En omdat we tóch aan het filmen 
waren, zou de pastoor misschien elke week wat kunnen vertellen aan de kinderen thuis. Zo werden vijf 
fantastische, korte films gemaakt. Ze zijn nog steeds te zien op www.youtube.com/user/sintjandd.

Jongerenagendax

redactiejongeren@sintjandd.nl t
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De Bijbel over geld

Geld kan rijkdom geven, maar kan ook veel stuk maken. 
Lees hier vijf opvallende inzichten uit de Bijbel over geld.
1. Laat geld niet je leven beheersen (Hebreeën 13:15-16)
2. Geven maakt gelukkiger (Handelingen 20:35)
3. Eer God met je rijkdom (Spreuken 3:9)
4. Rijkdom op de aarde zal verdwijnen (Matteüs 6:21)
5. Zou je alles opgeven om Jezus te volgen? (Lucas 16:13) 

10% voor 
de priesters

In januari vindt Actie Kerkba-
lans plaats. Dan betalen papa en 
mama meestal een bedrag aan de 
kerk, waarmee onder andere het 
personeel (zoals de pastoor) en 
onderhoud van het kerkgebouw 
worden betaald. In een van de 
bijbelboeken uit het Oude Testa-
ment, staat geschreven:

‘Jullie moeten het heel anders 
doen. Breng maar eens eentiende 
deel van jullie oogst naar de tem-
pel, zodat de priesters weer te 
eten hebben. Dan zullen jullie zien 
dat ik jullie beloon! Dan zal ik weer 
water uit de hemel laten stromen. 
Ik zal jullie weer een grote oogst 
geven.’ (Maleachi 3:10)

Wist je dat…

• In de bijbelvertaling de Bijbel in Gewone Taal 
het woord ‘geld’ 315 keer geschreven staat?

• Het woord ‘geld’ in deze vertaling al in het eer-
ste boek ‘Genesis’ te vinden is?

De sprinkhaan zegt:

'In de Bijbel staan veel wijsheden over belangrijke 
onderwerpen. Een van die onderwerpen is geld'


