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We bevinden ons in een won-
derlijke tijd. Het einde van de 
vastentijd komt in zicht, een 
periode van veertig dagen 
om ons te bezinnen en voor 
te bereiden op het wonder 
van Pasen. Eerst staat nog 
de Goede Week voor de deur, 
waarin wij met Jezus zijn 
week van lijden en sterven 
meemaken. Witte Donderdag 
begint nog feestelijk. Wij vie-
ren de instelling van de Eu-
charistie. Jezus brak met zijn 
vrienden het brood, het Laat-
ste Avondmaal. Daarna verloopt het verhaal 
snel: verraad, teleurstelling en twijfels wisse-
len elkaar af en dit krijgt vorm in die Kruisweg 
van Christus. Wij lopen met Hem mee over de 
Via Dolorosa, de Lijdensweg, tot aan de voet 
van het kruis.

De veertigdagentijd lijkt dit jaar al erg lang te 
duren, langer dan de agenda aangeeft. Al ruim 
een jaar houdt het coronavirus Nederland in zijn 
greep en niemand kan vertellen hoe lang het nog 
duurt. Door de pandemie zijn de vaste patronen 
doorbroken en is streamen een bekend werk-
woord geworden. We leven op anderhalve meter 
en het leven lijkt soms een donkere periode te 
zijn, een periode die al te lang aanhoudt.

Het afgelopen coronajaar kunnen wij misschien 
wel zien als een lange periode van vasten. So-
ciale contacten krijgen anders vorm. Vanzelf-
sprekendheden zoals een familiebezoek of op 
vakantie gaan blijken opeens niet meer zo van-
zelfsprekend te zijn. Dit doet iets met mij. Het is 
vreemd om niet zomaar naar de kerk te kunnen 
gaan, elkaar te ontmoeten en samen te vieren. Ik 
mis het om makkelijk met vrienden af te kunnen 
spreken en mijn haar is volgens mij nog nooit zo 
lang geweest. Alleen samen krijgen we corona 

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: pastoraal werkster Van Winden, pastoor 
Van Klaveren, pastoraal werker 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. 
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PASTORALE

De belofte van Pasen gloort

Pasen, nieuw leven

Een prachtig contrast van sneeuw, kou, stil staan 
en de komst van de lente, warmte, nieuw leven, het 
voorjaar. Corona heeft (nog steeds) veel invloed op 
ons dagelijks leven. Activiteiten moeten in de koel-
kast/kou blijven staan en het contact met elkaar 
vindt op een aangepaste manier plaats. Tegelijkertijd 
worden er nieuwe ideeën geboren en bereiden we 
ons voor op de tijd waarop er weer meer mogelijk is. 

Pasen - Voorjaar

Het frisse groen op jonge twijgen
een tere tak met bloesemknop
de natuur spreekt en zal niet zwijgen
de lente volgt de winter op

Pasen schenkt ons weer nieuw leven
het oude is voorbij gegaan
een licht wordt ons gegeven
om in het donker op te staan

Pasen opent dichte deuren
een voorportaal is ons bereid
een leven vol van lentekleuren
een vleugje van de eeuwigheid           
(Elly Mans-Los)

We wensen u een zalig Pasen. 
Redactie Waddinxveen

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

onder controle, dat is waar, dat is belangrijk en 
soms ook moeilijk. Als we deze periode invullen 
als vasten, kan het een andere betekenis krijgen 
en kunnen we ons misschien bezinnen op de pe-
riode die achter de vastentijd aankomt. 

Hierbij is het belangrijk om verder te blijven kijken, 
juist als het ingewikkeld wordt. Als wij ons in deze 
periode alleen op Goede Vrijdag richten, zien we 
misschien alleen de lijdensweg: Hoe Jezus onder 
het gewicht van het kruis valt, uitgelachen wordt 
en sterft. Als wij met andere ogen naar die tocht 
kijken ontmoeten we ook de huilende vrouwen, 
die Jezus van nabij willen zijn, zien we hoe Simon 
van Cyrene helpt het kruis te dragen en ervaren 
we de liefdevolle, troostende blik van Zijn moeder. 

We zien mensen die het lijden meedragen, een 
steun in de rug bieden. Hopelijk mogen wij dat 
ook zo ervaren in deze ingewikkelde tijd en kun-
nen wij voor de mensen om ons heen ook die 
steun bieden. Daarnaast mogen we ook al iets 
verder de toekomst in kijken. Met Pasen vieren we 
de Opstanding en laat Jezus zien dat de dood en 
ellende het laatste woord niet hebben. In de na-
bije toekomst gloort de hoop, ook voor ons wordt 
het Pasen.

Sander Verschuur, stagiair pastoraal team     

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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VASTENPROJECT 401612:

Renovatie keuken verpleeghuis Brazilië

De zorg voor ouderen in Brazilië is slecht ge-
organiseerd. Ouderen die verzorging nodig 
hebben, zijn afhankelijk van hun familie, de lo-
kale overheid of van giften. In 1978 hebben de 
paters Passionisten het tehuis Lar Vincentino 
(Huis van Vincent) opgericht om ouderen en 
ouderen met een beperking een goede, veilige 
woon- en leefomgeving te bieden. In het op-
vanghuis is plek voor zestig ouderen. 

De lokale partner Conferência São Vicente de 
Paulo wil met ondersteuning van Vastenactie de 
leefomstandigheden van de bewoners verbete-
ren. Het project omvat de renovatie van de keu-
ken die gebruikt wordt om dagelijkse maaltijden 
van de bewoners te bereiden. Door de keuken aan 
te passen aan de eisen van deze tijd kan het te-
huis met beperkte steun van de omgeving en de 
lokale overheid weer verder.

Beelden vanuit Brazilië van het Vincentiushuis van de paters Passionisten

Vasten, 40-daagse voorbereiding op Pasen

Bij vasten is vaak de eerste gedachte: een 
verbleekte traditie. Er waren regeltjes over 
het eten van vlees en kinderen spaarden hun 
snoepjes tot de zondag. Het werd een soort 
folklore. Vasten is niet alleen katholiek. Ook 
Oosters-Orthodoxe christenen en Koptische 
christenen uit Egypte, Ethiopië en Eritrea 
kennen een vastenperiode. Hier en daar komt 
weer een herwaardering voor vasten, ook in 
de protestantse traditie.

Vasten komt vaak voor in de Bijbel, gekoppeld aan 
een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld om ge-
bed kracht bij te zetten. In het Oude Testament is 
er een verplichte vastendag bij Grote Verzoendag. 
De profeet Joël schrijft: 'Bekeert u tot mij, met 
heel uw hart, in vasten, geween en weeklacht. Keer 
terug naar de Ene, uw God'. De bedoeling van het 
joodse vasten is dus de terugkeer tot God. De zin 
van het vasten is het zich verootmoedigen voor 
God. Ook Mozes en Elia vastten ter voorbereiding 
op hun ontmoeting met God waarin zij Zijn open-
baring zouden ontvangen. Met een voortdurend 
gevulde maag is het blijkbaar moeilijk visioenen te 
zien of te mediteren over het mysterie van God.

Vasten is niet alleen openstellen voor God, maar 
ook open staan voor je medemens en omgeving. 
Volgens de profeet Jesaja is vasten waardeloos 
als je je brood niet breekt met wie honger lijden en 
je bekommert om de zwakken in de samenleving. 
Het doel van vasten is ook het laten openspringen 
van banden van het juk. Met andere woorden los 
komen van verslavingen en slechte gewoontes.

De veertigdagentijd nodigt uit om bewust te le-
ven en eens kritisch na te denken over ons con-
sumptiegedrag en voedingspatroon. Wij leven in 
een bijzondere tijd. Voor het eerst in de geschie-
denis gaan meer mensen vroegtijdig dood door te 
veel eten, dan door honger.

Eten - Weten - Geweten
Bewust en matig leven begint bij het stellen van 
kritische vragen aan onszelf. Waar komt ons eten 
vandaan? Wat is de impact op onze gezondheid 
en het milieu? Het is merkwaardig dat er in de 
winter zomergroenten verkrijgbaar zijn uit Afrika, 
aangevoerd per vliegtuig. Een bevriende groen-
teteler zei eens: 'Een aardbei hoort niet in een 
vliegtuig.' Zijn wij verantwoorde rentmeesters 
over Gods schepping bij consumptie van dierlij-
ke producten? Wat is het effect op milieu en kli-
maat? Er zijn veel bewijzen dat matigheid goed is 
voor de gezondheid. Dit is een bijkomend positief 
effect, niet het hoofddoel van vasten.

Erasmus, 16e eeuw, was tegen strakke regels en 
wetten rond het vasten. Hij stelde dat als je op 
de juiste manier vast, je er steun aan vindt voor 
je geloofsbeleving. Want soberheid en matig 
eten maken de geest vrij om zich onbelemmerd 
op datgene te richten waar het in geloofszaken 
op aankomt. Anselm Grün, Benedictijner monnik 
en schrijver van spirituele boeken, stelt: Het doet 
ons goed onszelf van tijd tot tijd te bewijzen dat 
wij niet afhankelijk zijn van alcohol, koffie, tele-
visie, sociale media enz. Ontzegging maakt ons 
innerlijk vrij. Wij zijn geen slaven van onze be-
hoeften. De ontzegging schept een vrije ruimte 
die ons goed doet. Wij hebben ieder jaar zo’n trai-
ningstijd nodig, zodat wij onszelf weer oefenen in 
innerlijke vrijheid. 

De periode van inkeer voor Pasen leent zich bij 
uitstek voor bewustwording van onze eetge-
woonten en voor afzien van overdaad. Ik wens u 
een goede veertigdagentijd.

Jan Slats

Prutsen met de Vastenactie

'Prutser!' Ik geef eerlijk toe, mijn jongste dochter had 
wel een beetje gelijk toen ze me zag stuntelen met de 
QR-code om geld over te maken naar de Vastenactie. 
Met de gave van geduld, waaraan het bij mij soms ont-
breekt, legde ze het als volgt uit:
1. Pak je smartphone
2. Richt de camera op de QR-code 
3. Open de website 
4. En doneren maar!
'Kijk, zo doe je dat: 1, 2, 3, 4!' Voordat ik kon ingrijpen 
had ze € 10,- naar ons eigen project van de Vastenactie 
overgemaakt.
Het is inderdaad heel erg eenvoudig. Met onder-
staande QR-code kom je vanzelf op de donatie- 
pagina van ons eigen project. Met een paar klikken op 
de overzichtelijke pagina komt de renovatie van de 

keuken in het verpleeghuis voor gehandicapte ouderen 
binnen handbereik.

Geen smartphone? U kunt uw bijdrage ook overmaken 
op het IBAN-nummer van de Vastenactie: NL 21 INGB 
0000 00 58 50. Maar altijd onder vermelding van het 
projectnummer: 401612 anders komt het geld niet bij 
ons project terecht.

Namens de bewoners van het tehuis La Vincentino in 
Brazilië, Muito obrigado!

Pastor Rob Lijesen
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Paaskaars

In deze lockdownperiode en midden in de veer-
tigdagentijd kijken we meer dan anders uit 
naar het komende Paasfeest. We hopen dat in 
vreugde te kunnen vieren. We ontsteken dan 
een nieuwe paaskaars aan het paasvuur en 
zingen bij het binnendragen in de kerk: 'Licht 
van Christus!' Zijn aanwezigheid in ons mid-
den geeft ons kracht en nieuw leven. Dat 
is ook zichtbaar op de afbeelding van de 
Verrezen Christus, in het volle licht, op de 
paaskaars van dit jaar. 

Zo zouden zijn leerlingen Hem hebben kun-
nen zien. In het volle licht wel herkenbaar en 
tegelijk ook op afstand. Jezus is als de Ver-
rezene anders dan voorheen zichtbaar: Hij is 
niet meer hier, niet langer een van ons! In de 
paasverhalen wordt dat op verschillende ma-
nieren verteld.

Maria Magdalena dacht, op de ochtend van 
Zijn verrijzenis, dat Hij de tuinman was. De 
Emmausgangers herkennen de Verrezene 
niet in de man die met hen meeloopt naar 
Emmaus. Dat gebeurt pas op het moment 
dat Hij met hen aan tafel gaat en na het ze-
gengebed het brood breekt en aan hen geeft. 
Op een ander moment komt voor alle leerlin-
gen, samen bijeen, de Verrezene door dichte 
deuren heen naar hen toe en wordt eerst niet 
herkend. Zij kunnen niet geloven dat Hij het 
is. Hij moet hen zelf over de verbazing heen 
helpen met zijn stem, als Hij tegen hen zegt: 
'Vrede zij jullie!' Een van hen, Thomas, is vol van 
ongeloof: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers 
in Zijn handen zie en ze met mijn vingers kan voe-
len en mijn hand in Zijn zij kan leggen, zal ik het 
geloven!'

De icoon van de Verrezen Christus laat zien wat 
we in de paasverhalen horen. 
Wij allen worden, zoals de leerlingen, uitgenodigd 
ons toe te vertrouwen aan het wonder van de 
Verrijzenis, aan de Verrezene zelf! Hij nodigt ons 

uit om met onze woorden en daden ervan te ge-
tuigen dat Hij leeft! 

Marijke, Marie-José, Corrie, Jopie, Maria en Jan 
zijn, onder leiding van Jan de Frankrijker, iconen-
schilder uit Boskoop, in deze veertigdagentijd be-
zig met het schilderen van de paasicoon.

Een vooruitblik op deze icoon ziet u op bijgaande 
afbeelding, zoals weergegeven op een wandkleed 
van de Zusters Benedictinessen van Schoten. 
Elke schilder heeft zijn of haar eigen interpreta-
tie van deze icoon van de Verrezen Christus ge-
schilderd op de paaskaars. Vooruitlopend op het 
zichtbare resultaat met Pasen, te zien in uw kerk, 
danken we nu al de schilders voor hun spirituele 
werk!

Namens het Pastorale Team,
Paul Schuurmans, diaken

Vieren van de Goede Week

Het Paasfeest is het absolute hoogtepunt van 
ons gelovig en kerkelijk leven. De verrijzenis 
van de Heer is waar het in alles van ons leven 
om draait. Onze verlossing van de schaduw 
in ons leven door de kruisdood van de Heer is 
niet voor niets. We worden er zelfs door van de 
dood verlost. Onze God en Vader schenkt ons 
een perspectief over alle grenzen heen, zelfs 
over de grens van de dood. Dát laat Hij ons 
zien in de verrijzenis van de Zoon.

We bereiden ons wekenlang voor op dit grote 
feest. En die voorbereiding verdicht zich in de 
Goede Week. We vieren op Palmzondag de met 
enthousiasme begroete intocht van de Heer in 
Jerusalem, maar krijgen dezelfde dag te horen 
dat we niet zozeer enthousiast moeten zijn om-
dat Hij zo’n bijzondere mens is, maar omdat in zijn 
zelfgave God ons met zich zal verzoenen. Op Wit-
te Donderdag vieren we zijn kostbaar afscheids-
geschenk: de Eucharistie en het priesterschap. 
Op Goede Vrijdag sterft de Heer aan het kruis om 
ons vrij te maken. In de Paaswake breekt het licht 
van de verrijzenis door in de duisternis van de 
dood. Dán pas is het Pasen voor de Heer.

Ik moet erg terugdenken aan vorig jaar: alle ker-
ken gesloten vanwege de coronacrisis. We kon-
den Pasen slechts via de livestream vieren. Dit 

jaar hopen we op iets meer ruimte. Toch hoef je 
geen profeet te zijn om te weten dat de moge-
lijkheden nog zeer beperkt zullen zijn. Met Kerst-
mis hebben we al beleefd dat op het allerlaatst 
de kerken in de kerstnacht dicht moesten blijven. 
We weten niet goed waar we op kunnen rekenen.

Op Palmzondag zullen we als dat ook maar enigs-
zins mogelijk is een ‘gewone’ zondag vieren. In 
veel kerken zijn we gewend dat kinderen een gro-
te rol spelen bij de palmprocessie. Dat zal dit jaar 
wel moeilijk worden. Er wordt druk gewerkt aan 
plannen om voor de kinderen mooie alternatieven 
te hebben. 

Het Triduum - Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 
Paaszaterdag - zal op twee plaatsen worden 
gevierd, in de H. Josephkerk en in de H. Joan-
nes de Doperkerk. Voor de Paaswake zullen op 
twee plaatsen een extra vieringen zijn: in de St. 
Victorkerk en de H.H. Petrus & Pauluskerk. In de 
vroege Paaswakes zal er in het bijzonder ruimte 
voor de kinderen zijn. Ook zal er op Goede Vrijdag 
op verschillende locaties een vorm van kruisweg 
worden gehouden. Eerste Paasdag zal weer een 
‘gewone’ zondag kunnen zijn en in alle kerken 
worden gevierd. Met Kerstmis hebben we op de 
tweede dag een heel zondagsrooster gevolgd, 
maar de ervaring leert dat dat niet echt werkt. 

Op Tweede Paasdag zullen er 
twee vieringen gehouden wor-
den.

Het lijkt allemaal wat schraal, 
zeker als je je bedenkt dat we 
vermoedelijk met maar weinig 
mensen in de kerken zullen 
kunnen zijn. Gelukkig hebben 
we wél veel livestreammoge-
lijkheden. En met een paaspak-
ket zal u geholpen worden om u 
thuis op de Pasen voor te berei-
den en het mee te vieren.

pastoor Van Klaveren
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Leven

Het is wat onhandig om het zo op te schrijven, maar als 
iemand in een verpleeghuis komt wonen, is dat vaak 
de laatste woonplek, de plek van de laatste levensfa-
se. Het komt soms nog voor 
dat iemand verhuist naar 
een andere locatie, omdat 
dat bijvoorbeeld dichter bij 
familie is, maar dan zal dat 
de laatste woonplek zijn.
Een aantal bewoners is 
zich daar bewust van. Maar 
dat betekent niet dat zij 
bij de pakken neer zullen 
zitten. Er wordt nog genoeg ondernomen, zeker in de 
tijden toen corona nog niet in onze samenleving was. 
Er werden uitjes georganiseerd, gymnastiek, bingo, 
bewonersvakanties, optredens werden gegeven en 
op de afdelingen gebeuren altijd tal van leuke kleinere 
activiteiten. Zo valt er altijd wel wat te beLEVEN.
Natuurlijk gebeuren er ook minder leuke dingen en 
maken bewoners verdrietige dingen mee. Omdat we 
onze bewoners willen leren kennen, kan het personeel 
zich inLEVEN in hoe een bewoner zich voelt. Als het 
heel erg naar is, dan zullen we onze bewoners altijd 
helpen om dit te overLEVEN. En het is mooi om te zien 
dat bewoners van dezelfde etage met elkaar meeLE-
VEN. Zo helpen ze elkaar, al kan er soms zo weinig ge-
daan worden.
Zelf voer ik gesprekken met bewoners. Mensen met 
dementie spreken veel over het verleden. Ze kunnen 
het dan soms zo tot in detail vertellen dat ze hun jeugd 
herbeLEVEN. En als dat mooie verhalen zijn, dan kun 
je in een half uur tijd iemand helemaal zien opLEVEN. 
Mooie momenten waarna ik met een voldaan gevoel 
weer naar de volgende persoon mag.

Bijzonder hè, een plek waar mensen komen voor hun 
laatste levensfase. Een plek die door sommigen mis-
schien als stil en uitzichtloos bevonden wordt, blijkt 
een huis te zijn waar leven is, waar geleefd wordt. En 
waar we, net zoals bij het Paasfeest, stil mogen staan 
bij het leven dat de leegte van Goede Vrijdag overwint. 

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.

Eerste Heilige 
Communie- en 
Vormseltraject 2021

Het ontvangen van je Eerste Heilige Communie en 
het ontvangen van het Heilig Vormsel zijn beide 
hele bijzondere momenten. Daarom vinden we 
het belangrijk dat wij jullie daar goed op voorbe-
reiden en je meenemen in een traject waarin je 
dichter bij God mag komen en heel bewust het 
sacrament mag ontvangen. 
Helaas hebben we al even te maken met aller-
lei maatregelen om het coronavirus de kop in te 
drukken. Na goede overweging van de voor- en 
nadelen om de projecten wel dan niet uit te stel-
len, hebben het pastorale team en de werkgroe-
pen besloten om het Eerste Heilige Commu-
nie-traject uit te stellen naar 2022. Het is echt 
belangrijk dat de kinderen en de ouders mogen 
groeien naar dit mooie en bijzondere moment. De 
kinderen die zijn aangemeld voor het Eerste Heili-
ge Communie-traject 2021 hebben inmiddels een 
brief ontvangen van het pastorale team.
Het vormseltraject wordt ook verschoven. We 
gaan, zoals het er nu voorstaat, in juni 2021 van 
start.  De informatieavond voor ouders en tie-
ners zal daarvoor plaats gaan vinden. De datum 
hiervan zal nog worden gecommuniceerd.  Goed 
en mooi nieuws is dat er veel aanmeldingen zijn 
binnengekomen. De vrijwilligers zijn sterk gemo-
tiveerd om de tieners te begeleiden op hun weg 
naar het sacrament van het Heilig Vormsel. De 
tieners staan leuke en boeiende bijeenkomsten te 
wachten.  Omdat we later van start gaan, zullen 
we zowel voor als na de zomervakantie een aan-
tal bijeenkomsten organiseren. Eigenlijk is dit een 
mooie bijkomstigheid. De tieners maken namelijk 
allemaal de stap naar het of voortgezet onderwijs. 
Hoe fijn is het om in een nieuwe omgeving met 
nieuwe mensen om je heen, toch in een dan in-
middels vertrouwde groep bij elkaar te komen? Wij 
hebben er zin in en gaan de tieners en ook de ou-
ders een mooie weg naar het Vormsel aanbieden.

Namens de werkgroepen,
 pastor Saskia van Winden 

De zomer komt eraan!

Spreek met Italiaanse passie, zing zoals 
Pavarotti kon zingen, proef als een somme-
lier de paar woorden die de titel vormen van 
de nieuwe pauselijke encycliek: 'Fratelli Tutti!' 
Spreek… zing… en proef.

Fratelli Tutti, een prachtige encycliek die je als 
een kostbaar geschenk mag ontvangen, voor-
zichtig mag uitpakken, hoofdstuk voor hoofdstuk, 
zin voor zin. Dat zijn we al aan het doen met onze 
meditatieavonden in de veertigdagentijd en gaan 
we deze zomer ook doen met ‘Zomerleesavon-
den’. Zomerleesavonden, heerlijk zittend in een 
van onze pastorietuinen, in stilte de encycliek 
lezend, deze met elkaar bespreken, voorzichtige 
stappen zetten naar universeel broederschap, 
respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede 
en verzoening. Wie weet sluiten we die avonden 
wel af met een mooi glas Chianti.

Saluti, 
pastor Rob Lijesen

Fratelli Tutti

In de nieuwste encycliek Fratelli Tutti wijst paus Fran-
ciscus op het voorbeeld van Sint Franciscus van Assi-
si, die alle mensen zijn broers en zussen (fratelli tutti) 
noemde. De heilige wilde niets weten van superiori-
teitsgevoelens of vijanddenken. In de tijd van de kruis-
tochten zocht hij de ontmoeting met de sultan van 
Egypte, de gedoodverfde vijand van het christendom. 
De paus roept ons op om net als Franciscus, steeds te 
streven naar broederschap en vriendschap over alle 
sociale, culturele en religieuze grenzen heen.

Franciscus en de sultan
In het jaar 1219, de tijd van de afschuwelijke Kruis-
tochten, ontmoet Franciscus de sultan. Eeuwen later 
wordt over die ontmoeting het volgende geschreven: 
‘Evangelie en Koran hebben hier elkaar voor het eerst 
ontmoet in een liefdevolle situatie.’ Uit overleveringen 
over dit gesprek zouden deze twee gelovige mensen, 
een christen en een moslim, een oprecht hartelijke 
uitwisseling hebben gehad over hun geloof en hun 
heilige boeken. Zij zijn uit elkaar gegaan met een groot 
respect voor elkaars overtuiging en hun wijze van ge-
loofsbeleving. Maar ook met spijt dat twee mensen die 
elkaar zo dierbaar waren geworden, niet elkaars geloof 
konden delen.  
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Een liefdevolle aanraking

De kerk kan een leven lang met mensen mee-
gaan. Van kleins af aan ga je naar de kerk, zelfs 
op schooldagen. Je viert de Eucharistie, bidt 
de Rozenkrans en zo groei je op. De kerk hoort 
bij het leven. Je ontvangt de sacramenten en 
de kerk maakt een natuurlijk onderdeel uit 
van de maatschappij. Je huwt, krijgt kinderen 
en de kerk trekt met je mee.

In de loop der jaren is de wereld veranderd. Het 
leven is veranderd en de kerk misschien ook wel. 
Nu ben je in de 90 en al jaren ga je niet meer naar 
de kerk. Het lukt niet. Het lichaam werkt niet mee. 
De viering op TV biedt ook geen soelaas en het 
kerkelijk leven verdwijnt naar de achtergrond.

In deze situatie word ik benaderd door de dochter 
van deze mevrouw. Zij ziet de broosheid van haar 
moeder en zou graag een gesprek willen met ie-
mand van de kerk, want er moeten misschien wel 
zaken geregeld worden.

Wat volgt is een prachtig gesprek. Mevrouw zit op 
haar praatstoel, spreekt over de kerk van vroe-
ger, de kerk van haar jeugd en de mooie herin-
neringen. Ja, ze heeft ook wel een idee over de 
kerk van nu: 'Mensen geloven niet meer', ze geeft 
prachtige, scherpe analyses en die kerk van vroe-
ger leeft in haar verhalen weer op. Haar dochter 
kijkt met een liefdevolle verbazing. Deze verhalen 
over het geloofsleven van haar moeder hebben 
lang niet geklonken.

We bespreken dat ik snel weer langs zal komen 
en dat doe ik. Het klinkt misschien gek, maar in 
dit gesprek heb ik God ontmoet. De situatie was 
een andere. Moeder heeft pijn, is vermoeid en 
wat in de war. Het lukt mij niet echt om contact 
te maken. Ze kijkt mij even aan en valt weer in 
slaap. Haar dochter kijkt mij verontschuldigend 
aan en probeert haar moeder te wekken: 'Mam, 
die meneer van de kerk is er…' Haar moeder slaakt 
een zuchtje en zegt: 'Ik ben er ook' en slaapt weer 
verder.

Haar dochter en ik spraken wat over de huidige 
situatie van haar moeder en hoe dit voor haar 
als dochter is. Weer probeert zij haar moeder te 
wekken: 'Mam, die meneer van de kerk is er…' Weer 
volgt de reactie: 'Ik ook' en zij slaapt verder.

Dan legt haar dochter haar hand op die van haar 
moeder en zachtjes bewegen de handen over el-
kaar. Daar waar haar moeder eerst nog wat uitin-
gen gaf van fysieke pijn, wordt de ademhaling rus-
tiger. Liefdevol raakt de dochter haar moeder aan. 
Met een zachte stem zegt zij voor de derde maal: 
'Mam, die meneer van de kerk is er…' Haar moe-
der richt zich een beetje op en zegt met gesloten 
ogen: 'En ik ben er ook'. Ze slaapt rustig verder.

Ik zie de liefdevolle aanraking van een dochter 
naar haar moeder. De broze en de jongere handen 
ontmoeten elkaar. Eigenlijk zijn er geen woorden 
nodig, de liefde spreekt voor zich. De liefde die 
volgens mij een prachtig geschenk van God is. In 
gedachten denk ik: 'God is hier' en hoor ik deze 
mevrouw zeggen: 'Ik ben er ook'.

Sander Verschuur, stagiair pastoraal team

Tijd voor elkaar!

‘Kloosterdagen’

Er is een tijd geweest dat het pastoraal team 
na Pasen drie dagen naar het benedictijnen-
klooster in Egmond ging om met elkaar na te 
denken over nieuwe plannen voor de parochie 
en om elkaar te inspireren voor de koers die we 
met elkaar varen. Het is alweer een paar jaar 
geleden dat we dat hebben gedaan. Maar nu 
we sinds de zomer een stevige vernieuwing in 
het team hebben mogen begroeten, leek het 
een goed idee deze gewoonte op te pakken. En 
om niet tot Pasen te wachten!

We zijn in januari drie dagen met elkaar aan de 
slag geweest. Helaas niet in het klooster - dat 
gaat nog steeds niet - maar gewoon ‘stiekem’ 

Wil jij investeren in jouw huwe-
lijk of relatie? Volg dan samen 
met je partner een Marriage 
Course en neem 'Tijd voor el-
kaar'!

Jullie gaan samen acht avonden 
uit eten. Onder het genot van een 
heerlijk diner voor twee krijgen 
jullie toelichting op thema’s als 
conflicten oplossen, vergeving, 
familie en communicatie. Met concrete vra-
gen en oefeningen gaan jullie met z’n tweeën 
in gesprek. De kracht van de Marriage Cour-
se zit hem in het feit dat de cursus niet pro-
bleemgericht of normatief is, maar relaties juist 
positief benadert. Tijdens de Marriage Course 
ga je als stel aan de slag met je relatie.

De Marriage Course wordt door onze parochie 
Sint Jan de Doper, in samenwerking met de H. 
Franciscus en Clara-parochie (omgeving Nieuw-
koop) georganiseerd in een sfeervol restaurant in 
Alphen aan den Rijn.

Wanneer: 8 vrijdagavonden (onder voorbehoud 
van de coronamaatregelen) op: 16 en 23 april, 21 
en 28 mei, 11 en 18 juni, 2 en 9 juli 2021.

Tijd: inloop vanaf 18:45 
uur, 19:00 uur diner, sluiting 

uiterlijk 22:00 uur.
Waar: Het Schoutenhuis, Juliana-

straat 4, 2405 CH, Alphen aan den Rijn.
Kosten: € 200,- per stel voor de gehele cur-

sus (excl. drankjes). 
Opgeven: info@rkgroenehart.nl o.v.v: Marriage 
Course + namen, adres, e-mailadres en telefoon-
nummer.
Meer informatie: marriagecourse@sintjandd.nl, 
tel: 0182-513056.
Ook vindt u meer informatie op de website van 
het bisdom www.bisdomrotterdam.nl/roeping/
huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course 
of op www.marriagecourse.nl.
Of bel het centraal parochiesecretariaat.

mailto:info%40rkgroenehart.nl?subject=Marriage%20Course
mailto:marriagecourse%40sintjandd.nl?subject=
https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course of op www.marriagecourse.nl.
https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course of op www.marriagecourse.nl.
https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course of op www.marriagecourse.nl.
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in de parochie, in de Doortocht van Bodegra-
ven (waar we geweldige gastvrijheid hebben ge-
noten!). We hebben gewerkt aan teambuilding, 
oriëntatie op het proces van parochievernieu-
wing en het doorontwikkelen van ons Meerjaren 
Beleidsplan (MJBP).
We hebben een MJBP, maar dat liep juist tot dit 
kalenderjaar. Hoogste tijd om ons opnieuw te ori-
enteren op onze missie. Dat we in onze parochie 
een project van parochievernieuwing zijn gestart, 
was des te meer reden daarmee bezig te zijn. 

We willen en moeten in de parochie werken aan 
een andere cultuur, een andere rompstand zou 
je kunnen zeggen. We zijn al meer dan een eeuw 
gewend dat de parochie een ‘service-instituut’ is: 
er wordt van alles aangeboden en er wordt zoveel 
als kan rekening gehouden met de parochianen. 
De parochie begint daardoor een beetje op een 
supermarkt te lijken. Het aanbod is flink en ge-
richt op de vaste klanten, en iedereen kan komen 
shoppen wat ze aanstaat, nodig hebben of pret-
tig vinden. We zijn een beetje vergeten dat het 
aanbod een totaalpakket is. Maar veel belangrij-

ker dan dat: we zijn vergeten dat we ons moeten 
richten op de mensen die überhaupt niet binnen-
komen. We moeten van klanten weer leerlingen 
van Jezus worden.

Het proces begint vorm te krijgen in de nieuwe 
website en in de H. Antoniusgemeenschap (daar 
kunt u al het een en ander over lezen en zult u 
nog veel meer over gaan horen) en het zal, ho-
pen we, als een lopend vuurtje door de parochie 
gaan. Wellicht dat dit jaar nog een of meer ge-
meenschappen aangestoken worden. Het is een 
megaproces waar we als team met hart en ziel in 
gaan staan. 

Ook wij als team moeten onze cultuur veranderen. 
En dat gaat niet over één nacht ijs. Af en toe zal 
het hele pastoraal team een dag uit de lucht zijn 
om hier intensief aan te werken. Dat zal soms wat 
lastig uitpakken, maar de investering zal lonen en 
ons allemaal ten goede komen: een missionaire 
parochie die haar missie waarmaakt. Dáár zal uw 
pastoraal team dienstbaar aan zijn.

pastoor Van Klaveren   

Programma Leerhuis maart-april 2021

Vanwege de avondklok en andere coronamaatregelen zijn er in maart 2021 geen 
leerhuisavonden. Wij hopen dat in april het Leerhuis weer mogelijk is, natuurlijk 
onder voorbehoud van 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

April

14 In de serie levensverhalen vertellen Metten Knuppe en Morgan de Koning-Ward, nieuwe katholieken, over 
hun weg naar de katholieke kerk. Wat is er in hun leven gebeurd waardoor zij deze stap zetten?

21 Het Leerhuis gaat verder met een serie over algemene catachese. Jopie Koop, gebedsleider, komt ons in 
het Leerhuis vertellen over Maria en de Rozenkrans. Wat is 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? Hoe is het gebed van de Rozenkrans ontstaan? En wordt de Rozenkrans ook 
vandaag nog gebeden?

Ò 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 
voorloper stelt één persoon uit 
het team zich voor. 

Sander Dalenberg
Wie ben je en waar zouden 
mensen binnen de geloofsge-
meenschap je van kennen?
Ik ben Sander Dalenberg, onlangs 
heb ik het vormsel ontvangen. Dit 
tot verbazing van velen van u, en me-
zelf wellicht ook, omdat ik me al zolang ik 
getrouwd ben met Annemieke verbonden voel met 
de Katholieke kerk. In Gouda ben ik samen met An-
nemieke ook betrokken geweest bij de begeleiding 
van kinderen in het traject naar hun Eerste Heilige 
Communie.

Welke plek hebben God en de kerk in jouw leven?
God en Jezus staan voor mij voor de goede din-
gen doen in het leven. De ‘kerk’ is daarin voor mij 
met name de gemeenschap, de mensen waar-
mee ik dat gevoel deel en met wie we samen dat 
idee en dat gevoel kunnen versterken.

Waarom is voor jou parochievernieuwing belangrijk?
Volgens mij zijn er veel mensen in de parochie die 

wel betrokken willen zijn bij de gemeenschap en 
de kerk, maar niet altijd de tijd, de gelegenheid of 
zelfs de zin hebben om dat op zondagochtend te 

doen. De manier waarop we de verbinding 
zoeken met elkaar en zo vorm geven 

aan ‘de kerk’ zou misschien meer 
kunnen bieden voor deze cate-
gorie parochianen. Als we met 
zijn allen op zoek gaan naar wat 
iedereen wil en kan, komen we 
er misschien wel achter dat ‘de 

kerk’ veel meer te bieden heeft 
dan we denken.

Waar staat deze geloofsgemeenschap vol-
gend jaar?
Dat vind ik moeilijk om te zeggen, verandering 
gaat geleidelijk en langzaam. Misschien dat er 
volgend jaar voor sommige mensen niet veel 
veranderd is. Ik hoop dat we als parochie kunnen 
zeggen dat we de mensen die nu als het ware 
‘slapend’ lid zijn, bereikt hebben en in dat contact 
ontdekt hebben wat we elkaar te bieden hebben.

Wat is je droom voor deze geloofsgemeenschap?
Een gemeenschap waarin we elkaar weten te 
vinden, op basis van onze gemeenschappelijke 
waarden, waarin we met elkaar in verbinding blij-
ven en onderzoeken wat we elkaar kunnen bie-
den en wat we nodig hebben.

Uit het parochiebestuur

De afgelopen periode heeft het parochiebestuur 
o.a. de volgende punten besproken:

De sluiting van de OLV Hemelvaartkerk in Gouda
Kortheidshalve verwijs ik naar de diverse stukken 
elders in deze Voorloper. Het bestuur is verheugd 
dat er op zo’n korte termijn een voorlopige herbe-
stemming voor het gebouw aan de Krugerlaan is 
gevonden.

De nieuwe huisstijl en de nieuwe website
De afgelopen periode is door velen achter de 
schermen hard gewerkt om de nieuwe huisstijl 
van de grond te krijgen. Sinds begin januari heb-
ben de parochianen er al kennis mee kunnen ma-
ken, via de Actie Kerkbalans, de informatiebladen 
en de Voorloper. Het nieuwe parochielogo heeft de 
nodige enthousiaste reacties losgemaakt. Beslo-
ten is voor een geleidelijke invoering. Daardoor Ò
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zijn bijvoorbeeld de borden bij de diverse kerk-
gebouwen nog niet aangepast. Maar ook daaraan 
wordt gewerkt.

Tegen de tijd dat u deze Voorloper leest, is ook de 
nieuwe website live gegaan. Halverwege 2020 
ging de toenmalige website ietwat plotseling uit 
de lucht. Door een aantal vrijwilligers is toen een 
noodwebsite geconstrueerd, in afwachting van 
een nieuwe website. Onder de bezielende leiding 
van parochiaan Maurice Spithoven is deze tot 
stand gekomen. U kunt het resultaat zelf aan-
schouwen op www.sintjandd.nl. Overigens wordt 
er wel nog aan verbetering en uitbreiding van 
deze website gewerkt. In de aankomende versie 
2.0 kunnen ook uw opmerkingen worden verwerkt. 
Mocht u deze hebben, stuur die dan naar paro-
chie@sintjandd.nl.

De parochievernieuwing 
De activiteiten daaromtrent vinden nu nog voor-
namelijk in Gouda plaats, maar hebben - zeker op 
termijn - impact op de totale parochiegemeen-
schap. Elders in dit nummer stelt een lid van het 
transitieteam, dat de brug aan het slaan is tussen 
de oude en nieuwe aanpak, zich aan u voor. En 
in de Goudse versie van het paaspakket waarin 
u deze Voorloper heeft aangetroffen, zit ook een 
boekje waarin wordt uiteengezet wat u zich bij 
deze parochievernieuwing zou kunnen voorstel-
len en hoe ook u als parochiaan hierbij aansluiting 
kunt vinden. Ook is dit boekje via de website te 
downloaden. Reacties hierop zijn welkom!

De effecten van corona op het reilen en zeilen 
binnen de parochie 
Het bestuur volgt alle ontwikkelingen op de voet 
en houdt goed voeling met het bisdom over de ge-

volgen van de afgekondigde regeringsmaatrege-
len voor onze parochiegemeenschap. Dat doet het 
bestuur in nauw overleg met de locatieraden. Zo 
is vanwege het toegenomen besmettingsgevaar 
tussentijds besloten de kerken in Bodegraven en 
Moordrecht voor een periode te sluiten. Hopelijk is 
dat besluit weer tenietgedaan als u dit artikel leest. 
Wat een positief resultaat van deze pandemieperi-
ode is, is dat op vijf van de zes locaties inmiddels 
goede livestreamvoorzieningen zijn aangebracht. 
En Moordrecht volgt binnenkort. Via het rooster op 
de website hebben vele parochianen inmiddels de 
weg naar deze digitale vieringen gevonden.

De stand van de parochie financiën, waaron-
der de Actie Kerkbalans, een nieuw collecte-
schema, de jaarcijfers over 2020 en de begro-
ting 2021
In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de 
parochie er financieel best goed voor staat. Dat is 
vooral te danken aan de structurele bijdrage die 
veel parochianen geven via de gezinsbijdragen. 
Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Toch zijn er 
ook nog parochianen die nog niet mee doen met 
Actie Kerkbalans. Terwijl ook zij profiteren van al-
les wat er binnen onze parochiegemeenschap aan 
activiteiten plaatsvindt. Het zou fijn zijn als ook zij 
zouden besluiten financieel medeverantwoorde-
lijkheid te nemen. Bij voorbaat dank!

Tot slot zijn de nodige huishoudelijke en proce-
durele onderwerpen aan de orde geweest, varië-
rend van de formele aanvraag van bisschoppelijke 
machtigingen voor grootschalige infrastructurele 
maatregelen tot aan de opzet van de vieringen 
rond Pasen.

Namens alle bestuursleden wens ik u gezegende 
Paasdagen toe, waarbij ik de hoop uitspreek dat 
de viering van de verrijzenis van Christus ook ons 
kan inspireren om - ondanks de negatieve effec-
ten van het coronatijdperk - met een positieve blik 
voorwaarts te gaan en ons daarbij te blijven inzet-
ten voor een vitale parochiegemeenschap, met 
een open oog voor de medemens.

Frank Marcus, vicevoorzitter 

Ò Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk sluiten en dan? 

Nog voor de prachtige slotviering met de bis-
schop (lees de bijdrage van Marian Verhae-
gh elders in deze Voorloper) liep de mailbox 
van onze waarnemend locatieraadvoorzitter 
Frank Marcus al vol met geïnteresseerden in 
het gebouw aan de Krugerlaan 110. Natuurlijk 
projectontwikkelaars, andere geloofsgemeen-
schappen en het Antoniuscollege, onderdeel 
van het Carmelcollege. De bisschop heeft in 
zijn decreet aangegeven een diaconale be-
stemming op prijs te stellen. De school voldoet 
aan dat profiel. In het eerste contact met de 
rector van de school bleek dat zij dacht aan in 
ieder geval tijdelijk gebruik t.b.v. de scholieren. 
Meer ruimte in de 1,5-meterschool is in deze 
coronatijd heel noodzakelijk. Ook de wethou-
der onderwijs gaf aan zo’n bestemming zeer te 
waarderen.

Met instemming van het bisdom en de gemeente 
zijn toen snel de knopen doorgehakt. Nu geen de-
finitieve keuze voor de langere termijn, maar vanaf 
1 maart tijdelijke verhuur aan de school, tot aan de 
zomervakantie. Dat betekende een forse opgave, 
want het gebouw moest leeg worden opgeleverd. 
Alle kerkschatten zijn heel snel overgebracht naar 
de kluis op het Aalberseplein. Bij die actie vonden 
we ook schatten die volgens de recente inventa-
risatie als 'niet aangetroffen' (lees: zoekgeraakt) 
waren aangemerkt, zoals een evangelieboek en 

kandelaars uit de zeventiende eeuw. Deze zaken 
zullen Marian Verhaegh en Bart Wiekart opnemen 
in de tijdelijke expositie in de Antoniuszaal.

De altaarbenodigdheden, tabernakel, godslamp, 
stoelen, miskelken en vele objecten hebben een 
nieuwe bestemming gekregen in de kapel op de 
R.K. Begraafplaats. Sinds donderdag 4 februari 
zijn ze daar in gebruik. In de viering donderdags 
om 09.00 kunt u dit zelf zien. Ook de kerstgroep 
en de statiën krijgen een plek in deze kapel. 

 Het kerkgebouw bleek vol te staan met zaken die 
uit de tijd stamden toen de Voedselbank daar was 
gehuisvest. Heel veel lege bakken die we graag 
gebruikten om de tientallen flessen wc-eend, 
suikerklontjes, soepkommen, honderden kop en 
schotels, bestek etc. een nieuwe bestemming te 
geven. De Voedselbank, Non-foodbank, het Leger 
des Heils, andere geloofsgemeenschappen van 
onze parochie en vele andere partijen namen al 
die spullen dankbaar in ontvangst. Resterende 
stoelen die de school niet nodig heeft, zijn vooral 
verkocht en in gebruik genomen op andere plek-
ken in ons bisdom.  De opbrengsten, voor zover 
aan de orde, bestemmen we voor de Voedselbank.

Een aantal beelden zijn even apart gezet om te 
kijken hoe ze een plek kunnen krijgen bij de herin-
richting van de H.-Josephkerk. Het zilveren Maria-

beeld en de baldakijn zijn tijdelijk 
te zien in Schoonhoven, in af-
wachting van die herinrichting. 
De priesterkleding is zorgvuldig 
geselecteerd en verdeeld. Wat 
een spullen, verzuchtten Frank 
Marcus en ik af en toe. Meerdere 
strijkijzers, stofzuigers, bezems, 
emmers etc. De boeken uit de 
sacristie zijn door pastor Lijesen 
geselecteerd, vijf dozen speel-
goed gaan via Stichting Proplan 
naar Bosnië, de kleden die we 
aantroffen bovenop de deu-Ò

http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
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ren nam de Non-food bank graag in ontvangst. 
Zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

Het orgel krijgt een prachtige plek in Bodegraven 
en de piano in Reeuwijk. Voor de altaarstoelen en 
enkele beelden zoeken we met het bisdom een 
bestemming. Wijwaterbakken en kruisjes dekken 
we af in afwachting van de langere termijn.

Tonny van den Hooren heeft ons geweldig gehol-
pen. Haar langdurige inzet als koster kwam zeer 
van pas bij het achterhalen van de herkomst van 

de nodige spullen. We zagen tijdens het ruimen 
wel dat de teruglopende vitaliteit in de lokale ge-
meenschap - waarover de bisschop ook sprak 

- zijn weerslag heeft gehad op de inventaris van 
het gebouw.

We wensen de nieuwe gebruikers van het An-
toniuscollege een mooi verblijf en zullen u weer 
informeren als zaken een nieuwe, definitieve be-
stemming krijgen.

Peter Pennekamp, 
wnd. penningmeester locatieraad Gouda

Ò Overzicht vieringen Parochie Sint Jan de Doper

Net als rond de Kerst is in de aanloop naar  
Pasen nog niet duidelijk welke mogelijkheden 
er zullen zijn om vieringen te kunnen bijwo-
nen. De kans is groot dat het restrictieve aan-
tal van dertig personen nog steeds zal gelden. 
Daarom hanteren we dezelfde aanmeldlijn 
als met Kerstmis: u kunt u bij het secretari-
aat van de geloofsgemeenschap inschrijven 
per viering en afhankelijk van het aantal toe-
gestane kerkgangers zal door loting worden 
bepaald wie de viering kunnen bijwonen. Dit 
is voor alle vieringen van de viering van Barm-
hartigheid tot en met Tweede Paasdag.

Alle aanmeldingen zijn dus onder het voorbehoud 
dat er nog zaken kunnen wijzigen. Hou daarom de 
website en de informatiebladen in de gaten.

Ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen zal 
er in diverse geloofsgemeenschappen een vie-
ring van Barmhartigheid worden gehouden. In de 
viering zal er een gewetensonderzoek en boete-
moment zijn. Aansluitend is er uitstelling van het 
Allerheiligste en aanbidding. Ook is er gelegen-
heid voor het ontvangen van het Sacrament van 
Boete en Verzoening. De viering zal afgesloten 
worden met de zegen van het Allerheiligste. 

Viering van Barmhartigheid 
Vrijdag 26 maart 9.00 uur in Bodegraven
Maandag 29 maart 19.30 uur in Gouda  
Dinsdag 30 maart 19.30 uur in Waddinxveen  

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

Witte Donderdag 1 april 
9.00 uur Donkere Metten in Gouda  
19.30 uur Witte Donderdag viering in Gouda   
19.30 uur Witte Donderdag viering in Boskoop  

Goede Vrijdag 2 april 
9.00 uur Donkere Metten in Gouda  
15.00 uur Kruisweg in diverse geloofsgemeen-

schappen  
19.30 uur Kruisverering in Gouda  
19.30 uur Kruisverering in Boskoop 
 
Paaszaterdag 3 april 
9.00 uur Donkere Metten in Gouda  
19.00 uur Paaswake in Reeuwijk 
19.00 uur Paaswake in Boskoop 
22.00 uur Paaswake in Gouda  
22.00 uur Paaswake in Waddinxveen 
 
Eerste Paasdag 4 april 
9.00 uur Eucharistieviering in Boskoop  
9.00 uur Eucharistieviering in Bodegraven  
9.00 uur Eucharistieviering in Reeuwijk  
11.00 uur Eucharistieviering in Gouda  
11.00 uur Eucharistieviering in Moordrecht  
11.00 uur Eucharistieviering in Waddinxveen  

Tweede Paasdag 5 april 
11.00 uur Eucharistieviering in Gouda   
11.00 uur Eucharistieviering in Waddinxveen   

Als u deze Voorloper voor u heeft, is inmiddels de 
nieuwe website live gegaan. Een grote groep vrij-
willigers heeft hard gewerkt om deze inhoudelijk te 
vullen. Hopelijk bevalt het resultaat ook u.

Gebleken is dat we op een paar gebieden meer onder-
steuning nodig hebben om deze website - een van de 
belangrijkste communicatiemiddelen van de parochie-
gemeenschap - op goede wijze in stand te kunnen 
houden en zo tot een doorslaand succes te maken. We 
zoeken vooral enkele redacteuren. Parochianen die zelf 
artikelen voor de website kunnen schrijven, maar die 
zich meer nog buigen over artikelen die door anderen 
worden aangeleverd teneinde deze te redigeren tot pu-
bliceerbare artikelen.

Ook zijn we op zoek naar correspondenten: parochia-
nen die vanuit de diverse locaties activiteiten onder de 
aandacht brengen die de moeite van het delen waard 
zijn. Het betreft daarbij activiteiten in de toekomst, 
maar zeker ook korte verslagjes over activiteiten die 
reeds hebben plaatsgevonden. De meeste locaties 
beschikken wel over één correspondent, maar er ge-
beuren meer activiteiten dan die ene correspondent 
allemaal kan behappen qua verslaglegging. Ook hier 
maken vele (meer) handen licht(er) werk.

Naast de website investeren we ook in social media. 
Dat concentreert zich op dit moment vooral op Face-
book. Daar zoeken we met name voor Reeuwijk, Gouda 

en Bodegraven parochianen die via korte berichtjes de 
aandacht vestigen op ontwikkelingen binnen de paro-
chie die de moeite van het delen waard zijn. Maar zeker 
de jongere garde is niet meer actief op Facebook, doch 
op platformen als Instagram en TikTok. Mocht je dit le-
zen en daar actief op zijn, meld je dan aan bij onderge-
tekende via vicevoorzitter.parochie@sintjandd.nl, want 
wij zoeken jou om via deze media de blijde boodschap 
van onze parochie, van ons pastorale team, een gro-
te(re) bekendheid te geven. Deze boodschap, God met 
ons, is immers de moeite van het delen waard!? Mocht 
je vragen hebben, mail mij dan ook en ik neem contact 
met je op, of bel me op 06 10814372.

En lees je/leest u deze oproep en ken je/kent u paro-
chianen die aan deze beschrijving voldoen, breng deze 
dan onder onze aandacht. Bij voorbaat dank,

Frank Marcus, vvz parochiebestuur

Oproep webredactie/social media

Binnen de parochie is een groot 
aantal vieringen live te volgen 
via internet (computer, tablet of 
mobiel). Als u naar het kopje vie-
ringen gaat op de website dan 
kunt u bij de desbetreffende vie-
ring klikken naar de livestream. 
U kunt de viering ook later nog 
terugkijken.
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De kruisweg

Op Goede Vrijdag om drie uur, het uur waarop de Heer sterft 
aan het kruis, bidden we de kruisweg. Veertien staties, van de 
veroordeling van de Heer tot zijn graflegging, op deze pagina’s 
afgebeeld vanuit de verschillende kerken van de parochie. 

Aan het begin van iedere statie bidt men:
Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

- Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Aan het einde van de statie bidt men:
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

- God, wees ons zondaars genadig. 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld 
(Reeuwijk)

8. Jezus troost de wenende  
vrouwen (Reeuwijk)

13. Jezus wordt van het kruis  
genomen (Boskoop)

14. Jezus wordt in het graf 
gelegd (Gouda, St. Joseph)

foto’s Gouda: Hans Swinkels

7. Jezus valt voor de tweede maal 
onder het kruis (Moordrecht)

10. Jezus wordt van zijn kleren 
beroofd (Waddinxveen)

11. Jezus wordt aan het kruis  
genageld (Bodegraven)

2. Jezus neemt het kruis op zijn 
schouders (Waddinxveen)

3. Jezus valt voor de eerste maal 
onder het kruis (Bodegraven)

6. Veronica droogt het aanschijn 
van Jezus af (Boskoop)

5. Simon van Cyrene helpt Jezus 
het kruis dragen (Gouda, OLV)

12. Jezus sterft aan het Kruis 
(Reeuwijk)

9. Jezus valt voor de derde maal 
onder het kruis (Gouda, voormalige 
Sacramentskerk)

4. Jezus ontmoet zijn bedroefde 
moeder (Moordrecht)
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R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrodus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 

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 

Feest van de Geest  

Feest van de Geest 2020 is ver-
plaatst naar 2021 en zal plaats-
vinden tussen Hemelvaartsdag 
en Pinksteren. De geloofsge-
meenschap Bodegraven heeft 
zich echter vanwege de corona-
maatregelen teruggetrokken. Zie 
voor meer informatie www.feestvandegeest.nl.

Legaat 

Onlangs ontvingen wij een mooi 
bericht dat wij een legaat van voor-
malig parochiaan dhr. Jan Piket 
mochten ontvangen. Dhr. Piket is 
in 1925 geboren aan de Overtocht, 
tegenover onze Willibrorduskerk, 
toen nog gemeente Zwammerdam. 
Vrij snel na zijn huwelijk met Jean-
ne van Niekerk zijn zij naar Nijme-
gen verhuisd waar hij op 22 januari 
van het afgelopen jaar is overleden 
en aldaar begraven. 

Gezien zijn historische gebonden-
heid met onze geloofsgemeen-
schap in Bodegraven heeft hij een 
legaat aan onze kerk toegekend. 
In overleg met de nabestaanden 
hebben wij besloten dit legaat te 
gebruiken voor de realisering van 
de livestreaminstallatie, waardoor 
Jan Piket zal bijdragen aan elke 
viering in onze kerk. Onze dank 
gaat ook uit naar zijn nabestaan-
den die de toewijzing van dit legaat 
mede tot stand hebben gebracht. 

De Locatieraad 

Kerkestafette 

Deze keer is in de kerkestafette 
Paula Mesman aan het woord 
van middenkoor Alegría.

Wie is Paula Mesman?
Ik ben getrouwd met Bas, samen 
hebben we drie dochters. Ik ben 
opgegroeid in Bodegraven en na 
een aantal jaar in Waddinxveen 
gewoond te hebben, wonen we 
nu alweer ruim vijf jaar met veel 
plezier in Bodegraven. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik geef leiding aan een aantal af-
delingen in het Groene Hart Zie-
kenhuis. Thuis ben ik druk met de 
kinderen en ‘s avonds spelen we 
graag een gezelschapsspel.

Wil je vertellen over de werkgroep 
waar jij bij betrokken bent?
Ik vorm samen met Lindi het be-
stuur van middenkoor Alegría. 
Helaas liggen mijn werkzaamhe-
den op het moment nagenoeg stil. 
We zongen altijd met veel plezier 
eenmaal in de maand tijdens de 
viering en op woensdagavond de 

repetities. Naast het zingen is 
het vooral ook een heel gezellig 
koor. We proberen tijdens de lock-
down ook af en toe wat gezelligs 
te organiseren zoals een digitale 
Sinterklaasavond en een pubquiz. 
Wanneer het mogelijk is, gaan we 
weer samen zingen! We zijn ech-
ter ook voorzichtig, in mijn werk 
zie ik steeds de consequenties als 
de besmettingen weer oplopen.

Wat vind je zo leuk aan dit werk?
Dingen regelen en organiseren 
past wel bij mij, het geeft energie 
en voldoening.

Hoe kwam je op het 
idee om dit vrijwilligers-
werk te doen?
Ik ben graag betrok-
ken bij de kerk en vind 
het belangrijk om mijn 
steentje bij te dragen. 
Nadat iemand anders 
stopte met het be-
stuurswerk, werd ik hier-
voor gevraagd. Naast 
het bestuur van Alegría 
doe ik ook eenmaal per 
maand de kinderwoord-
dienst, al ligt dit helaas 

ook even stil. 

Waar word je blij van?
Ik word blij van het maken van 
een mooie wandeling in de na-
tuur. Ook van een spelletje met 
het gezin kan ik erg genieten.

Heb je naast je vrijwilligerswerk 
nog tijd voor hobby’s?
Jazeker, mijn vrijwilligerswerk 
combineer ik met mijn hobby zin-
gen. Verder vullen zich de dagen 
vanzelf, maar tijd is relatief. Als ik 
echt iets wil, lukt het altijd om er 
tijd voor vrij te maken.

Wat is je grootste droom of wens?
Als we ons gewone leven weer 
op kunnen pakken, gezellige din-
gen kunnen ondernemen en met 
vrienden en familie af kunnen 
spreken ben ik eigenlijk al heel 
tevreden.

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Simone Langendijk. Zij houdt 
heel erg van zingen. Naast dat zij 
bij Alegría zingt, zingt zij ook nog 
bij het dameskoor én bij het rouw- 
en trouwkoor!

Familieberichten

Overleden
Dolly Stuyts-Ham
Cornelia Catharina Josephina van 

Diemen-van Veldhuizen 
Theodora Maria Pietersen- 

Veenman 

Pastor Sebastiaan Hermanus  
Joseph van der Meer 

Krijna Boere-de Rover 
Cornelia Helena Maria van  

Velzen-Duits
Maria Anthonia Pijnacker-Overes
Ludwina Stoffer
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 

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

Om maar met de feiten te begin-
nen: zondag 31 januari jl. was 
het precies 50 jaar geleden dat 
ons kerkgebouw na een voor-
spoedige bouw werd ingewijd 
door Mgr. M. Jansen tijdens 
een plechtige eucharistievie-
ring. Na de weekendviering op 
30 januari konden we natuurlijk 
geen koffie drinken om dat feit 
te vieren, dus we gaven de 30 
kerkgangers een heerlijke ver-
se stroopwafel, apart verpakt 
en met een kaartje, mee voor 
de koffie thuis! Ja zo gaat dat in 
coronatijd. Maar toch is het de 
moeite waard om bij die mooie 
leeftijd van 50 jaar stil te staan, 
besloten we al meteen.

De inwijding was natuurlijk een 
heel gebeuren. In de middag werd 
in het RK-verenigingsgebouw, de 
latere Rozenburcht, een recep-
tie gegeven. Er werden door de 
diverse sprekers mooie woorden 
gesproken, daarover later meer. 
Voor nu trof mij de opmerking van 
de bisschop "Liefde tot de naas-
te is het enige dat de wereld in 
stand houdt. Wij moeten probe-
ren dat verbond waardig te zijn 
in liefde en eensgezindheid". Wat 
een mooie uitspraak van de bis-
schop. Hij merkte ook op dat het 
sporadisch voorkwam dat een 
nieuwe kerk uit eigen middelen 
werd gebouwd. Wat een mooie 
woorden ook 50 jaar later nog 

OVER ONS…. 

Ons kerkgebouw 50 jaar
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actueel, nu we bewust in Bos-
koop een groene kerk willen zijn, 
waarin de liefde voor de mede-
mens een grote rol speelt.
Wat is er in die 50 jaren allemaal 
gebeurd in ons kerkgebouw. 
Mooie, blije, plechtige en droe-
vige gebeurtenissen, vieringen, 
dopen, communicantjes, vorme- 
lingen en geloofsleerlingen, hu-
welijken, avondwaken en uit-
vaarten. Het gebouw was en is 
dierbaar in ons leven met alles 
waar het voor staat en voor ons 
samenzijn als parochie en ge-
loofsgemeenschap. 50 jaar! U 
heeft wellicht ook speciale her-
inneringen aan die tijd. Laat u 
dat weten aan het secretariaat, 
wij gaan erover schrijven in de 
kleine Onder Ons. Dat mag wel 
bij een dierbare 50-jarige!

Mij persoonlijk deed die 50 jaar 
denken aan de eerste uitvaart in de 
nieuwe kerk, wij moesten afscheid 
nemen van opa Bontekoe, Manus 
in oorlogstijd. Pastoor Van Dam 
begeleidde ons als familie heel 
goed maar had ook een bijzonder 
gehoor in de uitvaartviering, ge-
nodigden waaronder vele Jood-
se mensen en zelfs een rabbijn. 
50 jaar geleden en ook die preek 
ging over de naastenliefde. Na 
de begrafenis was er een koffie-
maaltijd met genodigden in hotel- 
restaurant Florida, A.P. Van Ne-
slaan 1. Ja, er verandert veel in 50 
jaar, maar gelukkig in de basis niet: 
het omzien naar elkaar als mensen, 
als kerkgemeenschap, ook in coro-
natijd! Wij wensen u het goede toe!

Namens locatieraad en  
pastoraatgroep, Tineke Verbakel

Wie wil er exposeren?

Door de corona heeft het zoe-
ken naar iemand die wil expose-
ren in de parochiezaal een tijdje 
stilgelegen. Want exposeren als 
bijna niemand gebruikmaakt van 
onze mooie ruimte is niet aan-
trekkelijk. Momenteel 
hangt er nog de prach-
tige expositie van Gerry 
Verkade. Deze zal eind 
maart weggehaald wor-
den. En dan? We hopen 
dat als velen van ons 
gevaccineerd zijn en er 
weer activiteiten geor-
ganiseerd kunnen wor-
den, we de parochiezaal 
weer in volle glorie in 
gebruik kunnen nemen. 

Wat wordt er halsreikend door 
velen uitgekeken naar het kof-
fiedrinken na de viering, naar de 
koorrepetities en de groene kerk-
activiteiten. En natuurlijk kijken 
mensen ook weer verlangend uit 

naar de KBO-activiteiten bridge, 
ontspanningsmiddag en koers-
bal. We hebben voorlopig geen 
kandidaten voor tentoonstellin-
gen, dus als u zelf wilt expose-
ren in het najaar of u weet daar 
iemand voor: laat het ons weten.
Wat komt er dan voorlopig te han-

gen, denkt u misschien, 
kale wanden zijn ook zo 
saai. We zijn foto’s en 
documenten over de 
bouw en opening van 
onze kerk uit het archief 
aan het uitzoeken. We 
lijsten ze in en maken 
er een eigen mooie ten-
toonstelling van. Een 
kijkje terug in de tijd! We 
zullen er velen een groot 
plezier mee doen!

Familieberichten

Gedoopt
Fien Inge Willemijntje van Leeuwen, 

dochter van Ronald van Leeuwen 
en Viola van Leeuwen-Esveldt

Overleden
Mevrouw Kortmann-Suijker

Ò

Ò
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Nieuws over de bewoners van 
Floravita en Parkzicht

Parochianen van Parkzicht en 
Floravita hebben geen gemak-
kelijke tijd achter de rug. Toen 
in maart 2020 het coronavi-
rus uitbrak, werd Floravita 
gesloten voor alle bezoek. Dit 
betekende voor de bewoners 
van Parkzicht, dat zij niet meer 
naar Floravita konden gaan 
voor de maaltijd en de activi-
teiten. Ook de vieringen op de 
woensdagmorgen konden niet 
meer doorgaan, dat viel de be-
woners erg zwaar.

In juni en juli zijn de bewoners van 
Floravita in verband met de grote 
verbouwing verhuisd naar Gouda, 
‘De Rietkraag’ en naar Moordrecht, 
‘Moerdregt’. Een moeilijke periode, 
maar gelukkig was er weer be-
perkt bezoek mogelijk. Het was de 
bedoeling, dat vieringen door een 
lid van het pastorale team gehou-
den zouden worden in de Riet-
kraag op de eerste woensdag van 
de maand en in Parkzicht op de 
derde woensdag van de maand, in 
Moerdregt wilde een vrijwilligster 
de dienst gaan verzorgen.
Helaas, ook dit kon door de situ-
atie rond corona niet doorgaan. 
Toch is er goed nieuws. Vanaf 
september wordt op de woensda-
gen waarop de vieringen zouden 
plaatsvinden, de H. Communie 
door Ria Rijnbeek en Corrie Ver-
laan bij de parochianen in de Riet-
kraag en Parkzicht gebracht. Dit 
bracht veel ontroering en blijd-
schap en geeft gelukkig het ge-
voel dat zij er nog bij horen en dat 

ze niet worden vergeten! Helaas 
was het H. Communie brengen in 
de Rietkraag, niet mogelijk in de-
cember en januari door een coro-
na-uitbraak, maar vanaf februari 
kon er weer gestart worden, tot 
grote vreugde van allen! Iedereen 
hoopt dat na de vaccinaties ook 
de vieringen weer mogelijk zijn. 
En natuurlijk kijken de parochia-
nen in Parkzicht daar ook naar uit!

Het onderstaande gebed is in de 
maand februari met de bewoners 
gebeden toen ze de H. Communie 
hebben ontvangen:
O goede Moeder, Onze Lieve 
Vrouw ter Nood, 
Wij geloven in uw zorg, in uw me-
deleven en uw voorspraak bij Je-
zus uw Zoon. 

Daarom komen wij vol vertrou-
wen tot u en wij vragen door u 
aan de Heer: 
Bevrijd ons land van de coro-
na-epidemie, genees en sterk de 
zieken en ouderen en zegen hen 
die zorg voor hen dragen. 
Geef wijsheid aan onze bestuur-
ders en geef dat wij spoedig weer 
kunnen samenkomen om ons 
geloof te vieren. Bevrijd ons van 
onrust en angst, verlicht ons in 
pijn en verdriet. 
Geef ons hoop waar wij het niet 
meer zien zitten, geef ons kracht 
als wij er niet tegenop kunnen, 
geef ons licht waar het donker is. 
Maria, bescherm ons en onze 
dierbaren, geef ons overgave aan 
de wil van de Vader en leid ons 
veilig naar Jezus, uw Zoon. 

Herinnering aan pastoor Krempel

Zoals bekend, is pastoor Krempel 
destijds op eigen verzoek begra-
ven in Boskoop op het RK-gedeel-
te van de gemeentelijke begraaf-
plaats aan de Roemer. Zijn graf 
gaat nu geruimd worden. Wij wil-
len graag de herinnering aan deze 
pastoor levend houden en heb-
ben inmiddels toestemming van 
de gemeente om zijn grafsteen 
daarvoor te gebruiken. Wij zullen 
deze steen een passende plaats 

geven en houden u op de hoogte.
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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?
Marga: "Ik koop kleding die zo 
eerlijk mogelijk geproduceerd is 
en die langer meegaat, zodat je 
die niet in het jaar daarop weer 
moet vervangen. Als ik dan uit-
eindelijk iets weg doe, en het is 
nog goed, dan breng ik het naar 
de Stichting Oost Europa Bos-
koop of de kringloop, zodat het 
een herbestemming heeft voor 
mensen die het minder breed 
hebben." Dat doe ik, wat doe jij?

Dit is een rubriek vanuit de Groene 

Kerkgedachte.

Groene Kerk-
nieuws

Nu de coronatijd nog verhindert 
dat we tijdens de bijzondere kof-
fie na de weekendviering met 
u samen ons – op startzondag 
2020 begonnen – programma 
kunnen vervolgen, hebben we be-
dacht hoe nu verder te gaan. 
We zijn vergevorderd in onze 
plannen om via de livestream na 
de zondagviering eenmaal per 
maand een bijzondere koffie te 
houden. U hoort er nog van, wij 
kijken ernaar uit!
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 

H. Joseph, Aalberseplein 2

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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Expositie

In de korte aanloop naar de kerk-
sluiting zijn we er ook nog in ge-
slaagd 400 (!) jaar historie summier 
zichtbaar te maken in de expositie 
die was opgetuigd in de Voorhof. 
Dat was mogelijk door de verbin-
ding die vele parochianen en ook 
oud-parochianen met de Onze Lie-
ve Vrouw Hemelvaartkerk hebben 
en in tastbaar materiaal hebben 
aangeboden en de hulp die we heb-
ben gekregen bij het inrichten van 
de expositie. Zo mooi en waardevol 
dat we de expositie ook naar 'de an-
dere kant' hebben overgebracht. 
De komende tijd gaan we aandacht 
besteden aan onze rooms-katho-

lieke historie in Gouda. Dat doen we 
door de expositie uit te breiden en 
ook expositiemateriaal te wisselen. 
In de aankomende edities van de 
Voorloper zullen we u iedere keer 
een stukje van onze geschiedenis 
voorschotelen. U bent overigens 
van harte uitgenodigd verhalen uit 
die geschiedenis in te sturen. Zo 
kunnen we laten zien dat we ook 
nu in 2021 een levende kerk zijn, 
waarvan de fundamenten in Gouda 
al 400 jaar geleden gelegd zijn.
Heeft u materialen en verhalen voor 
de expositie? Stuur ze dan naar 
tentoonstelling.gouda@sintjandd.
nl of lever ze af op het secretariaat. 
Marian Verhaegh en Bart Wiekart

Naar de andere kant

En toen vierden we op 31 januari 
2021 voor de laatste keer de Eu-
charistie in de Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaartkerk. Het was een in-
drukwekkend mooie viering met 
ingetogen muziek en de bisschop, 
die de vergelijking maakte tussen 
de 40 jaar dat de kerk een baken is 
geweest in ons gelovig leven en de 
40 woestijnjaren.
In processie verlieten vervolgens 
Maria, het Evangelieboek, de al-
taarsteen en de Heilige Communie 
de kerk om naar 'de andere kant' te 
gaan. Ineens denk ik terug aan de 
tekst van Augustinus, die mij on-
langs gevraagd werd tijdens een 

viering voor te lezen. Een mooie 
tekst die wat mij betreft vertrou-
wen geeft en troost biedt. Bovenal 
geeft die tekst ruimte om verbon-
den te blijven, zoals de bisschop 
ook in zijn preek aangaf: 'Dit kerk-
gebouw wordt dan wel gesloten, 
maar wij blijven met elkaar verbon-
den'. En die verbinding werd heel 
treffend tastbaar, toen Maria, het 
Evangelieboek en de altaarsteen 
op 7 februari de Heilige Joseph-
kerk werden binnengedragen en 
heel hartelijk werden ontvangen. 
Die verbinding was ook herkenbaar 
doordat de lector van de Onze Lie-
ve Vrouw Hemelvaartkerk, nu in de 

Heilige Josephkerk lector was. En 
de Heilige Communie uit de Onze 
Lieve Vrouw Hemelvaartkerk werd 
tijdens de dienst van de tafel uit 
het tabernakel naar het altaar ge-
bracht. 
Marian Verhaegh en Bart Wiekart

Familieberichten

Overleden
Eleonoor Johanna Stolk- 

Barneveld Binkhuysen
Cornelia Maria Alida Schrijvershof- 

Steijn
Theodora Maria Pietersen-Veenman
Andreas Gerardus Vermeulen
Frans Wilhelm Peters
Johannes Theodorus Josephus Boot
Gijsbertha Cornelia Theresia  

Polman-Janssen
Johanna Theodora van Vliet- 

van den Brink

De dood is niets
Ik ben maar aan de andere kant
ik ben mijzelf
Jij bent jijzelf
Wat we waren voor mekaar
zijn we nog altijd
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt
spreek tegen mij, zoals weleer
op dezelfde toon
niet plechtig, niet triest
Lach om wat ons samen heeft doen lachen
Bid, glimlach
denk aan mij
bid met mij
Spreek mijn naam uit thuis

zoals je altijd gedaan hebt
zonder hem te benadrukken
zonder zweem van droefheid
Het leven is wat altijd geweest is
de draad is niet gebroken
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet
Neen, jij bent niet ver
Juist aan de andere kant van de weg
Zie je, alles is goed
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken
en er de tederheid terugvinden
zuiverder dan ooit
Dus droog je tranen
en ween niet als je van me houdt

Berichten van 
het secretariaat

Op Goede Vrijdag 2 april en de dag 
na Hemelvaart, vrijdag 14 mei, is 
het secretariaat gesloten.
Mocht u intenties voor de vierin-
gen rondom Pasen willen opge-
ven, dan graag uiterlijk dinsdag 
30 maart telefonisch doorgeven 
op maandag-, woensdag- en vrij-
dagochtend tussen 9.30 en 12.00 
uur of via e-mail. 
Telefoon: (0182) 523 801
E-mail: antonius@sintjandd.nl

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
mailto:tentoonstelling.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:tentoonstelling.gouda%40sintjandd.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap  
De Goede Herder

Vieringen 
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 

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.å

Familieberichten

Overleden
Cock Schrijvershof-Steijn
Kees van der Kroon

Uit de pen van Jolanda Bunnik

Dankjewel Leo voor het door-
geven van de pen. Mijn naam is 
Jolanda Bunnik. Ik woon samen 
met Mark Mourits en onze drie 
kinderen Mees, Kris en Jikke op 
Reeuwijk-Dorp. Als vrijwilliger 
van onze parochie ben ik met een 
superfijne werkgroep verbonden 
aan de Eerste Heilige Communie 
(EHC)- viering. Om samen met de 
ouders en de werkgroep kinderen 
te mogen begeleiden naar hun 
EHC, geeft een goed gevoel. We 
zien de kinderen groeien en doen 
het echt samen. Dat is het mooie 
van onze geloofsgemeenschap. 
Dankbaar ben ik voor de prachti-
ge communievieringen die wie in 
oktober mochten vieren met de 
ouders en het kinderkoor. 
Als wijkvertegenwoordiger maak 
ik jaarlijks mijn ronde voor de 

Actie Kerkbalans. Met de opge-
haalde bijdrage kan de geloofs-
gemeenschap letterlijk warm 
gehouden worden en is er ruimte 
voor het goede werk.  Graag be-
zoek ik de Mariakapel en wandel 
ik naar de begraafplaats door het 
prachtige laantje. 
Naast moeder en partner ben ik 
in opleiding tot kindertolk. Een 
kindertolk helpt ouders de signa-
len van een kind te begrijpen en 
ondersteunt in de opvoeding. Met 
drie jonge kinderen heel bruik-
baar. Hopelijk kan ik hiermee veel 
gezinnen ondersteunen in hun 
eigen groei. Ook ben ik wekelijks 
op de golfbaan te vinden waar ik 
als boekhouder werk. 
Hopelijk kunnen we in het voor-
jaar de verbondenheid in ruimere 
mate met elkaar vieren in de kerk.  
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Bloemetje van de week, locatie Gouda

Zondag 3 januari is de contactgroep 
gestart met het bloemetje van de 
week. Elke zondag stellen we een 
bos bloemen beschikbaar voor een 
parochiaan die dat heeft verdiend. 
Bij de zendingsmededeling wordt 

aangekondigd voor wie het bloe-
metje bestemd is. Ook wordt ge-
vraagd welke parochiaan de bos wil 
bezorgen. Na afloop van de viering 
kan men zich melden bij de koster 
van dienst voor het adres. U wordt 

allen uitgenodigd parochianen voor 
te dragen. Voorstellen kunnen wor-
den gemaild naar bloemetje.gouda 
@sintjandd.nl of via het locatiese-
cretariaat (0182) 523 801

Marion Faay

Oecumene-update

Met Pasen in het vooruitzicht 
hebben wij met onze zusterker-
ken in Gouda het volgende initi-
atief ontwikkeld! Op zaterdag 3 
april, ofwel Stille Zaterdag, gaan 
wij in estafettevorm het hele 
Marcusevangelie hardop lezen. 
Zoals u weet zijn er vier evange-
liën, die elk op hun eigen wijze 
verhalen over het leven van Je-
zus. Het Marcusevangelie is het 
kortste en leent zich daarom uit-
stekend voor de voorleesestafet-
te. Het idee komt overigens door 
een overweging in december van 

pastoor Van Klaveren, waarin hij 
vertelde dat hij in de Stille Week 
samen met andere studenten het 
Marcusevangelie hardop las.

De estafette wordt gehouden op 
zaterdag 3 april na de Donkere 
Metten van 11.00 uur tot onge-
veer 14.30 uur. U kunt dit via de 
livestreaming volgen. Ga daarvoor 
naar https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2203-H-Josephkerk. U 
kunt op elk moment aanhaken. De 
lezingen worden afwisselend ge-
daan door lectoren van verschil-

lende Goudse kerken en vinden 
in onze kerk plaats. Voor een mu-
zikaal intermezzo wordt ook ge-
zorgd. Namens de Raad van Ker-
ken bent u van harte uitgenodigd.

Ellen Verrips
Afgevaardigde van de R.K.-kerk 

in de Raad van Kerken Gouda

De Goudse Passie, een bijzondere stadswandeling 

De Goudse Passie is een kunst- en 
spirituele route in de 40-dagen-
tijd voor Pasen, een wandeling 
van vier km door de historische 
binnenstad. Deze door de Stich-
ting Hedendaagse Kunst en Reli-
gie Gouda uitgezette route voert 
in de periode 24 februari tot 5 april 
langs de 14 'Goudse' kruiswegsta-
ties. De kruiswegstaties zijn ver-
vaardigd door Willem Hesseling 
en hij heeft het lijdensverhaal op 
een bijzondere en indringende 

wijze uitgebeeld. De kunstwerken 
zijn op aantrekkelijke plekken ten 
toon gesteld en kunnen van bui-
tenaf worden aanschouwd.  
Precies 10 jaar nadat in Gouda The 
Passion werd uitgevoerd heeft 
Gouda nu zijn eigen Passie, die nu 
individueel kan worden beleefd, 
uiteraard met inachtneming van 
de coronaregels. Bij elk schilderij 
wordt een QR-code getoond en 
door deze telefonisch te scannen 
kan aanvullende informatie inclu-

sief een passend gedicht worden 
gelezen. De gedichten zijn ge-
schreven door dominee en publi-
cist Hans Bouma. 
Zie www.goudsepassie.nl of scan 
de volgende QR code:

Hugo Vos, pr-communicatie 
Goudse Passie, (06) 51 44 01 86

Mariakapel

De schade in de kapel is hersteld. 
Alles is weer terug en u kunt uw 
kaarsjes weer opsteken bij Maria.

Agenda

24 februari tot 5 april  
Goudse Passie

3 april  
Estafette lezen Marcus-evangelie

http://www.sintjandd.nl
https://www.sintjandd.nl/h/reeuwijk
mailto:bloemetje.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:bloemetje.gouda%40sintjandd.nl?subject=
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
http://www.goudsepassie.nl
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Historie RK-kerken in Reeuwijk
In de periode dat er eigenlijk niet 
zoveel nieuws per locatie te melden 
is, lijkt het ons vanuit Reeuwijk wel 
leuk om een aantal edities te maken 

over de historie van de RK-kerk(en) 
in Reeuwijk. Gelukkig is er archief 
bewaard gebleven en daarom wil-
len we dit in het komend jaar aan u 

aanbieden. De bronnen waaruit we 
dit hebben verzameld, zijn het boek 
‘100 Jaar Parochie Petrus en Paulus’ 
en de oudheidkamer Reeuwijk.

Kerkhistorie RK-kerk in Reeuwijk #1 

De historie van de RK-kerken en 
-kerkjes in Reeuwijk gaat 
terug tot het jaar 1514. 
Op dat moment telde 
Reeuwijk drie kerk-
jes: een in Sluipwijk, 
een op de Kerkweg 
en een in Middel-
burg. De kerk aan 
de kerkweg had in 
die tijd 100 mensen 
die de kerk bezochten, 
73 uit het dorp en 32 uit 
de Tempel. De heer ClaesJansz 
was de pastoor van deze kerkjes 
en hij was 57 jaar oud. De kerk op 
het Dorp stond op de plek waar 
nu de hervormde kerk staat. De 
kerk in Sluipwijk stond op de plek 
waar nu de Sluipwijkse Hervorm-
de gemeente is gevestigd. Beide 
kerken zijn rond 1860 afgebro-
ken, ze waren van hout en 
werden daarna in steen 
weer opgetrokken. 
Door de reforma-
tie zijn het geen 
katholieke kerken 
gebleven.

Het kerkje aan de 
Middelburgseweg 
stond waar nu woon-
huis nr. 14 staat. Ook dit 
kerkje raakte de katholieken 

kwijt in het jaar 1639. Tot 1845 
zijn er door de protestanten kerk-
diensten gehouden. Daarna werd 
het kerkje zo slecht dat er in 1860 
besloten werd om deze kerk te 

verlaten en te verkopen aan de 
burgerlijke overheid van 

Reeuwijk. De opbrengst 
was 570 gulden. 

Over het kerkje in 
Middelburg is nog 
het volgende op-
geschreven. In het 
jaar 1639 op vaste-

navond was er een 
viering met als voor-

ganger priester Maar-
ten van Velden, hij verving 

die avond de pastoor. Tijdens 
de dienst werd hij overvallen en 
door een slag van een zwaard aan 
het hoofd gewond. In zijn miskle-
ding werd hij met geweld en veel 
oproer over de dijk naar Gouda 
gevoerd en in de kerker opgeslo-
ten. Vandaar werd hij weggevoerd 
naar Den Haag en gevonnist. Het 

lukte zijn ouders om hem na 
acht dagen vrij te kopen, 

maar hij overleed kort 
daarna aan zijn ver-
wondingen in het 
ziekenhuis van Lei-
den. Tijdens zijn be-
grafenis laaiden de 

toenmaals gebruike-
lijke emoties en tegen-

stellingen op: sommige 
toeschouwers bespotten 

de lijkstoet, anderen dankten 

God dat de kerk een martelaar 
rijker was.
In 1957 heeft de Reeuwijkse ge-
meenteraad besloten om een 
straatnaam aan deze priester te 
verbinden in Reeuwijk-Dorp: de 
Van Veldenstraat. Hoe zeer moet 
het in het leven van de parochi-
anen ingegrepen hebben, dat zij 
vanaf het einde van de 16e eeuw 
en begin 17e eeuw voor de be-
leving van hun godsdienst niet 
meer in de hun zo vertrouwde 
kerkjes terecht konden. Waren zij 
niet hier gedoopt, getrouwd en 
vele dierbaren waren bij de kerk 
begraven. 

Waar de katholieken van Reeuwijk 
toen hun vieringen hielden, kunt 
u lezen in het volgende artikel 
over de Kerkhistorie RK-kerk in 
Reeuwijk Deel 2.Ò

Ò

14 werkzaamheden in 
coronatijd in Reeuwijk

Het was een veel gestelde 
vraag het afgelopen jaar: ‘Nou, 
met de kerk hebben jullie ook 
niet veel te doen, er mogen 
bijna geen vieringen plaatsvin-
den, er zijn bijna geen mensen 
aanwezig en er zijn geen eve-
nementen.’

Alle coronavoorschriften en aan-
passingen in de kerk waren nood-
zakelijk om veiligheid te garande-
ren voor de minimale bezetting in 
de kerk.  Alles moest coronaproef!

Ik kan u dus zeggen dat het af-
gelopen jaar best druk geweest 
is met:
1. De aanleg van livestream in de 

kerk – gerealiseerd in juni 2020.
2. Organiseren van de Eerste Hei-

lige Communie in oktober 2020. 
16 Communicanten, twee vie-
ringen (2x8) m.m.v. CantaRel-
len en alleen ouders en broers 
en zussen erbij.

3. Adventsproject voor de kinde-
ren. Iedere week een filmpje 
met de pastoor, een liedje van 
het kinderkoor en een thuis-
werkopdracht.

4. De kerstfilm om toch nog iets 
van de boodschap van kerst bij 
de mensen thuis te brengen, 
nu men niet naar de nachtmis 
kon. En het kerstthuispakket.

5. Week van gebed: Iedere dag in 
één van de Reeuwijkse kerken 
een viering.

6. Actie Kerkbalans 2021.

7. Vastenactieproject voor 2021.  
En het thuispakket voor de Pa-
sen.

8. Vastenmeditatie. Een nieuw 
idee van pastor Rob uitwerken, 
vieringen plannen en maken 
voor de eerste vijf woensdagen 
van de vastentijd.

9. Nieuwe vieringen voor de ko-
mende tijd inplannen zoals: 
Jozefviering - Mariaviering en 
Petrus en Paulusviering.

10. De Passion van 2019 nog een 
keer oppoetsen en uitzenden. 
Nu voor alle geloofsgemeen-
schappen te zien. De pastoor 
spreekt het voorwoord (2021).

11. Voor ouderen waar mogelijk 
communie aanbieden en ver-
zorgen. Dit was soms mogelijk, 
maar ook even niet (b.v. bij uit-
braak virus in de Reehorst).

12. Het maken van weeksluitin-
gen voor de Reehorstbewo-
ners. Iedere kerkgenootschap 
werd gevraagd om weekslui-
tingen op te nemen voor onze 
ouderen. Wij hebben in de kerk 
twee vieringen opgenomen via 
kerkoproep.nl. Dit werd door 
technische mensen omgezet 
op YouTube en zo aan de be-
woners aangeboden. Met vijf 
kerken hadden de mensen tien 
weeksluitingsvieringen.

13. Het houden van Teams- en 
Zoomvergaderingen en video-
bellen.

14. Het bedenken van tekst voor 
de Voorloper.

Details uit een schilderij over 
priester Maarten van Velden: de 
overval en het wegvoeren.
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 

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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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 

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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Vanuit de locatieraad

Inmiddels het askruisje ont-
vangen of eigenlijk besprenkeld 
met as. Alweer een van de gevol-
gen van de tijd waarin wij op dit 
moment leven. Het is niet leuk, 
voor niemand, maar we moeten 
er nu eenmaal mee omgaan. 

We kijken naar Pasen,  het feest van 
het licht. Laten we ons daar maar 
op richten. Wat ons vooral ontbeert, 
zijn de contacten. Gezellig even een 
kopje koffie drinken en/of een pra-
tje na de vieringen is er niet bij en 
die contacten ontberen we nu. We 
gaan ook mensen missen die je an-
ders regelmatig tegenkwam. 

Maar misschien moeten we elkaar 
eens opzoeken. Niet via fysiek con-
tact maar met een simpel kaartje 
of een belletje. Mis je iemand dan 
is die manier toch het eenvoudigst. 
Zoek je een adres of een telefoon-
nummer, neem even contact op 
met het secretariaat. Zij helpen je 
graag.  Kleine moeite en een groot 
gebaar. Spreken we af, gaan we 
doen. 

Ondertussen is er niet stilgezeten. 
Er is en wordt hard gewerkt in deze 
coronatijd. De vieringen, ondanks 
alle beperkingen worden goed be-
zocht en via de livestream volgen, 
direct of indirect,  veel parochianen 

deze vieringen. Dat vroeg om aan-
passingen. Het liturgisch gedeel-
te was onderbelicht waardoor de 
livestream kwalitatief niet optimaal 
was. 

We hebben de  verlichting van het 
altaar en de kerk vervangen en dat 
geeft een heel mooi effect. Dank 
aan het VAC voor de financiële 
bijdrage en de vrijwilligers die het 
uitgevoerd hebben. Het mes snijdt 
aan twee kanten: het is mooier en 
duurzamer door de uitvoering in 
LED. 

We geven  niet op en gaan er vol 
voor om in en na deze moeilijke tijd 
er weer helemaal klaar voor te zijn.  
Dus mochten er vragen en/of sug-
gesties zijn? U weet ons te vinden. 

Peter Rijnbeek

Familieberichten

Overleden
18 november Henrica Dieuwke 

Massing-Schaefer
10 december Hendrika Catharina 

Josephina Tschroots-Wilming
25 januari Jan Lam
8 februari Antonia Wilhelmina 

Verbakel-Steenkamer

De geloofsgemeenschap 
tijdens de lockdown

U heeft sinds maart 2020 al 
gemerkt dat COVID-19 al ge-
ruime tijd ons dagelijks leven 
beïnvloedt, maar ook ons ge-
loofsleven. Het laatste was al 
gelijk merkbaar, doordat er in 
maart en april 2020 geen kerk-
diensten waren en in de paro-
chie alle parochianen een paas-, 
pinkster- en kerstpakket thuis-
bezorgd hebben gekregen.

Daarna konden er weer kerkdien-
sten worden gehouden, maar voor 
een beperkt aantal kerkgangers 
en met de nodige voorzorgs-
maatregelen. Dat hield in een 
'spatscherm', handen desinfecte-
ren en een mond- en neuskapje. 
En men mocht niet zingen. Maar 
toch was dit voor menig lid van 
onze geloofsgemeenschap weer 
de mogelijkheid om het geloof te 
beleven en in contact te komen 
met andere mensen. Deze weke-
lijkse kerkdienstenzijn voor som-
migen een moment van bezinning 
en ontmoeting. Wij als locatieraad 

beseffen dit maar al te goed.
Helaas hebben we moeten beslui-
ten door het oplopen van de be-
smettingen vanaf 19 januari 2021 
geen kerkdiensten meer te laten 
plaatsvinden tot nader order. De 
reden is dat vanuit de overheid 
wordt opgeroepen de bewegin-
gen tot een minimum te beperken 
om verspreiding van het virus te-
gen te gaan. En zeker zo belang-
rijk, hierdoor beschermen we de 
vrijwilligers. Deze zijn hard nodig 
in onze geloofsgemeenschap om 
o.a. de kerkdiensten te onder-
steunen. En daarmee bescher-
men we ook u als parochiaan.
Wij beseffen dat zo’n besluit een 
teleurstelling is, maar vragen 
toch uw begrip. Laten we samen 
bidden en hopen dat God ons de 
kracht kan en zal geven om deze 
tijd samen doorkomen, ondanks 
dat we dit niet gezamenlijk in een 
kerkdienst kunnen doen.  

De locatieraad van 
St. Johannes Onthoofding 

Moordrecht/Gouderak

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

Het coronavirus zet helaas - net 
als in 2020 - ook een grote streep 
door de gebruikelijke activiteiten 

in de eerste helft van 2021 (kla-
verjasavonden, boekenmarkt en 
bridgedrive). Ze zijn niet op een 
verantwoorde manier te organi-
seren. Ook het VAC-winkeltje (zie 
foto), ingericht met allerhande 
VAC-artikelen, zoals wijn en jam, 
is tijdens de lockdown gesloten. 
Hopelijk biedt de tweede helft 
van 2021 meer perspectief op 
VAC-activiteiten.

Website: www.vac-victorkerk.nl; 
e-mail: info@vac-victorkerk.nl; 
Facebook: VAC-Victorkerk.

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

9 mei: Parochiebrede gezin-
sochtend (11.00 uur, H.-Joseph 
Gouda)

23 mei: Parochiebrede gezins- 
ochtend (11.00 uur, H.-Joseph 
Gouda)

Werkblad tijdens vastentijd en Goede Week
Vlak voor het begin van de vastentijd heeft 
de werkgroep gezinsochtend digitaal het 
werkblad ´Thuis de vastentijd vieren´ ver-
spreid. Ook richting Pasen verschijnt elke 
vrijdag een nieuw werkblad met activiteiten 

die passen bij het evangelie van die zondag en de vastentijd. We wensen 
je dan ook een gezegende vastentijd en Pasen toe met het gezin.

17 februari 2021: gezinsviering Aswoensdag
Tijdens de gezinsviering van Aswoensdag kwamen in Gouda enkele gezin-
nen bijeen voor de asoplegging. Eerst werd de vuurschaal aangestoken, 
waar kinderen de van thuis meegebrachte palmtakjes van het afgelopen 
jaar in mochten leggen. Nadat het vuur was gedoofd en de as overbleef, 
gingen we terug naar de kerk voor een korte, sobere gezinsviering, zoals 

dit past bij Aswoensdag. De CantaRellen uit Reeuwijk zongen enkele liedjes, het Evangelie werd voor-
gelezen en er was een korte overweging. Ondanks de anderhalve meter afstand, was het een sfeervol 
samenzijn.

21 februari 2021: parochiebrede gezinsviering
Aanvankelijk zou er op 21 februari een parochiebrede gezinsochtend worden gehouden in Gouda. He-
laas kon dit door de geldende coronamaatregelen niet in die vorm doorgaan. Wel kwamen veel gezin-
nen die ochtend alsnog samen voor de eucharistieviering. De tieners en ouders zaten verdeeld over de 
kerk en Antoniuszaal en voor de kinderen van 4-12 jaar was er een kinderviering georganiseerd in de 
naastgelegen school.
 

Aankondiging: parochiebrede Gezinsochtenden
Op zondag 9 en 23 mei (Eerste Pinksterdag) vinden de volgende parochiebre-
de gezinsochtenden 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 
catechese. Ook voor volwassenen wordt voor een inspirerend programma ge-

zorgd, dus jong en oud zijn welkom! Om 11.00 uur sluiten we de ochtend af met een eucharistieviering. 
Gedurende 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! Houd de website 
in de gaten voor eventuele wijzigingen rondom deze activiteit. Heb je vragen? Mail of bel naar Carisia 
Houdijk-van Berkel: gezinsdag@sintjandd.nl / 06-23273513.

Jongerenagendax

redactiejongeren@sintjandd.nl t
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Misschien vind je het verhaal 
van Jezus tijdens Pasen lastig 
te begrijpen. In korte tijd horen 
en lezen we over veel moeilijke 
kanten in het leven, zoals: ver-
raad, vijandigheid, oneerlijkheid, 
lijden en ook over de dood. Hoe 
kun je daar nu blij mee zijn en 
feest over vieren…

Geen zorgen, het is ook lastig. 
Pasen biedt ruimte aan de moei-
lijke kanten van het leven. Ju-
das verraadt Jezus, Petrus doet 
alsof hij Hem niet kent, Barabas 
wordt vrijgelaten, terwijl Jezus 
wordt gekruisigd. Jezus heeft in 
korte tijd dus veel pijnlijke din-
gen moeten doorstaan en weet 

Paasslinger knutselen

Wat heb je nodig?
• Papier met vrolijke  

kleurtjes en printjes
• Schaar
• Touw

De sprinkhaan zegt:

'Schattig hè, die lammetjes en kuikentjes?
Pasen is een nieuw begin!'

dus als geen ander dat het leven 
niet altijd een groot feest is.

Maar wie Pasen viert, vertrouwd 
erop dat God je steunt in deze 
moeilijke momenten in het leven. 
Natuurlijk, ze zijn niet leuk! Maar ze 
horen erbij, ze zijn onderdeel van 
jouw leven. En zo is het ook met 

het verhaal van Jezus, waar deze 
moeilijke momenten onderdeel 
waren van Zijn leven. Maar Jezus 
stond op uit de dood, en overwon 
daarmee alle ellende die Hij daar-
voor had meegemaakt. Dus weet 
dat er altijd weer een nieuw be-
gin is. Ook voor jou. En dat is best 
een feestje waard!

Paaseieren

Heb jij je ooit wel eens afgevraagd wat paaseieren nu te maken 
hebben met de verrijzenis van Jezus? Dat zit zo: het ei staat 
symbool voor de verrijzenis van Jezus. Zoals het leven van een 
klein kuikentje verborgen ligt in een ei, zo is Jezus opgestaan uit 
het graf. Eieren staan daarom symbool voor nieuw leven, net zo-
als Jezus verrijzenis symbool staat voor nieuw leven, want hij is 
opgestaan uit de dood. Door elkaar tijdens Pasen paaseieren te 
geven, laten we ons geloof in Jezus’ verrijzenis zien.

Aan de slag:
• Knip het papier uit in de vorm van een ei van ongeveer  

10 centimeter. Je hebt minimaal 10 eieren nodig om een 
slinger van 2 meter te maken.

• Maak een klein gaatje in de bovenkant van het ei en haal  
het touw er doorheen.

• Hang de slinger tijdens Pasen op (en Pasen duurt 50 dagen, 
tot en met Pinksteren).

Het Lam Gods

Rond deze tijd zien we overal weer 
lammetjes lopen in de wei. Heb je ooit 
wel eens van het Lam Gods gehoord? 
In het Oude Testament lezen we re-
gelmatig over lammeren die worden 
geofferd als geschenk voor God om 
de schuld (zonden) af te betalen. Dit 

is een verwijzing naar 
het leven dat Jezus 
opofferde om de men-
sen hun zonden te vergeven. 
In het Nieuwe Testament valt dan ook 
te lezen: Johannes zag Jezus lopen, 
en hij zei: ‘Daar is het Lam van God.’ 
(Johannes 1:36)


