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Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Secretariaat: 0172-612255, redactie.bodegraven@sintjanddd.nl 
Pastor van Dienst: 0182-586036 
Redactie: redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
Parochie Sint Jan de Doper: www.sintjandd.nl 
 
Agenda 
24/25 april  – deurcollecte Roepingenzondag 
7 mei – Sams’s kledingactie 
9 mei – Diakenwijding Sander Verschuur – via livestream 
 
Familieberichten 
Overleden: Anna Bernadina de Wit -van Schaik 
 

Diakenwijding Sander Verschuur 
Sinds september 2019 loopt priesterstudent Sander Verschuur stage in 
onze parochie. Na vier jaar studie aan de priester- en diakenopleiding 
Bovendonk te Hoeven kon hij hier praktijkervaring opdoen, 
gecombineerd met vervolgen van studie op Bovendonk. Nu is het zover 
dat hij zijn diakenwijding mag ontvangen. Dit is de laatste stap voordat 
hij de priesterwijding kan ontvangen. De diakenwijding vindt plaats 
zondag 9 mei om 15.00 uur, op de priester- en diakenopleiding 
Bovendonk. Via een livestream kunt u de wijding meemaken. De link 
voor deze livestream zal op de website www.sintjandd.nl bekend 
worden gemaakt in het Sint Jan Nieuws Magazine.  
In het weekend na de wijding zal Sander de eerste keer als diaken 
assisteren in nog nader te bepalen vieringen in onze parochie. Dat is 
een feestelijk moment maar persoonlijke ontmoeting en felicitatie zijn 
in deze tijd van de voortdurende coronapandemie moeilijk te 
realiseren. Een kaart sturen is natuurlijk wel altijd mogelijk. Als u een 
kaart wilt sturen, kunt u dat doen naar: parochie Sint Jan de Doper, 
t.a.v.: S. Verschuur/CPS; Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. Kaarten die 
er uiterlijk vrijdag 14 mei zijn, zullen dan zondag na de Mis van 11.00 uur 
in de Josephkerk worden aangeboden aan Sander. Kaarten die later 
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binnen zijn zullen uiteraard op een ander moment nog aan Sander 
worden gegeven.  
Naast een felicitatie vragen we ook om uw gebed: vragen we aan God 
dat Sander vreugde mag vinden in het ambt van diaken, dat hij de 
blijde boodschap van het evangelie in woord en daad zichtbaar mag 
maken en tot zegen mag zijn voor iedereen die hij gaat ontmoeten.   
 
Roepingenzondag  
Volgende week zondag 25 april is het Roepingenzondag. Bidt u ook 
mee voor nieuwe roepingen voor het priesterschap, diaconaat en het 
religieuze leven? Dat God mag spreken tot het hart van velen. Naast 
gebed bevelen we de collecte van harte bij u aan. 
 
Sam’s kledinginzameling voor Cordaid Mensen in Nood 
Op vrijdag 7 mei a.s. kunt u van 08:00 tot 13:00 uur weer uw overtollige 
kleding, schoeisel en huishoudtextiel (géén dekbedden) inleveren. De 
opbrengst van de inzameling is bestemd voor onderwijs aan 5,2 
miljoen kinderen in de Democratische Republiek Congo die door gebrek 
aan geld niet naar school kunnen. Tijdens de actie wordt u door ons 
informatie aangeboden. Wij vragen u de op dat moment geldende 
coronamaatregelen in acht te nemen. Tot ziens bij de actie die we 
alleen samen met u tot een succes kunnen maken. 
Michel en Wilma Kool 
 
Gezinsochtend vervallen 
Vanwege de nog geldende maatregelen hebben we besloten om de 
gezinsochtend van 9 mei te laten vervallen. Wel zal er om 11.00 uur 
gewoon een eucharistieviering zijn met een aparte kinderviering (4 t/m 
11 jaar) in de naastgelegen school. Je kunt je hier t/m donderdag 6 mei 
nog voor aanmelden via gezinsdag@sintjandd.nl of door een app te 
sturen of te bellen naar Carisia Houdijk tel.nr.06 – 23273513. 
 
Vastenactie 
De Vastenactie heeft 596,88 euro opgebracht. Hartelijk dank hiervoor. 
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Gebedsintenties 
Zo 25 april  9.00u – Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Om 
kracht en sterkte voor een zieke. Elisabeth van Bunningen, Martin 
Dobber, Marinus de Roos, Gert, Annie en Wim Epping, , Cees Scheer, 
Nilo en Cerla Ruiter, Jan Piket, Jan, Tiny en Wim van Leeuwen, Ouders 
Kromwijk-Bunnik. 
 
Za. 1 mei 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij bidden 
ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Suze 
Linschoten, Jan en Anneke van den Bosch – van de Poll, ouders van 
Bunningen – Schuttelaar en Jan van Bunningen, ouders van der Klauw 
– van der Meer,  Adriaan en Corrie van Vliet – van Vuuren. ouders van 
Velzen – Hillenaar, ouders Agterof – Pouw, fam. Koot – van der Maat. 
 
Zo. 9 mei 9.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij bidden 
ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Martien en 
Bep van Veldhuizen – van der Arend, Wim en Lida Hoogeveen – de Wit, 
fam. Agterof – van der Steen, fam. Blonk, ouders Walraven – Zieltjens 
en kleinzoon Martijn. 
 
Do 13 mei 9.00u - Hemelvaartdag - Jaap en Rie de Wit – van Egmond. 
 
 
 
Weekinfo 

    
4e Zondag van Pasen 

Za. 24 april 19.00 Aanbidding  
 Zo. 25 april 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

    
Jongerenkoor 

 

       Ma 26 april 19.00 Avondgebed 
 

       Vr. 30 april 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

    
5e Zondag van Pasen 

Za. 1 mei 19.00 
Woord- en 
Communieviering pastor van Winden 

    
Herenkoor 

  Zo. 2 mei 9.00 Aanbidding 
 



    
    

 Ma 3 mei 19.00 Avondgebed gebedsleider 

       Vr. 7 mei 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

       

    
6e Zondag van Pasen 

Za. 8 mei 19.00 Aanbidding   
 Zo. 9 mei 9.00 Eucharistieviering pater Peelen 

    
Dameskoor 

 

    
  

  Ma 10 mei 19.00 Avondgebed gebedsleider 

       

    
Hemelvaartsdag 

 Do. 13 mei 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

    
Herenkoor 

  

       Vr. 14 mei 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

       

    
7e Zondag van Pasen 

Za. 15 mei 19.00 Eucharistieviering pater Peelen 

    
Herenkoor 

  Zo. 16 mei 9.00 Aanbidding  
  

 

         
      

       
      
      
     
       
      
      
      


