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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 telefonisch bereikbaar via 0182-586036.
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Pinksteren
Het thema van De Voorloper is deze keer ‘Pinksteren’.
Tijdens Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest en daarmee het ontvangen van de vrucht
van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid
en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23a). De vrucht van
de Geest bestaat uit negen eigenschappen die je
als gelovige ontvangt. Wanneer je hebt besloten om
leerling van Jezus te worden, zul je de Heilige Geest
ontvangen en daarbij ook de vrucht van de Geest.
Nu zul je je in sommige onderdelen van die vrucht
beter herkennen dan in andere, maar weet dat deze
onderdelen van de vrucht niet zonder elkaar kunnen en je ze dus in meer of mindere mate alle negen
bezit. Je moet de Heilige Geest alleen wel de ruimte geven om aan het werk te gaan in jouw leven en
om de vrucht te laten groeien. Een zalig Pinksteren
gewenst!
Redactie Jongeren/Redactie Gouda
Reacties naar aanleiding van deze Voorloper kunt u
sturen naar redactie@sintjandd.nl.

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaatselijke 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.
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De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper. De geloofsgemeenschappen van de parochie Sint Jan
de Doper: St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda; St. Johannes'
Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk; St. Victor in Waddinxveen. Het Centraal Parochie
Secretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. Telefoon 0182-513056. E-mail: parochie@sintjandd.nl.
Website: www.sintjandd.nl.

PASTORALE

'De Geest van God die verademing geeft'
'De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt in al wat groeit en leeft Zijn adem uitgezaaid.' Dit bekende lied zingen wij graag met
vol verlangen en uit volle borst met Pinksteren.
Zouden de volgelingen van Jezus dit verlangen
ook zo hebben ervaren? De dood van hun dierbare leraar en vriend zal zeker een verdrietige,
terneergeslagen stemming hebben gegeven.
Hoe moesten zij verder?
Maar sterker dan het verdriet was de verwachting.
Een verwachting die hen vasthield en samenbond. Ze hielden zich aan elkaar vast, ze baden,
vol verwachting. En toch…!
Niets is menselijker wanneer wij een dierbare
moeten missen, dat wij met emoties te maken
hebben van intens gemis en verdriet of bij een
plotselinge veel te vroege dood wij
verslagen en radeloos zijn. De enige
vraag die dan speelt is: hoe nu verder? Waar halen we de moed vandaan
om weer verder te gaan?
De moed vatten om weer verder te
gaan! Dit zal ook voor veel mensen
gelden die te lijden hebben gehad, of
nog steeds lijden onder het coronavirus. Dit geeft letterlijk 'benauwdheid'.
Veel mensen snakken in deze tijd naar
adem en bewegingsvrijheid. Alle opgelegde beperkingen werken verstikkend. Wij snakken er allen naar even
er uit te zijn; naar de bossen, het strand. Even buiten de ons soms zo verstikkende omgeving. Maar
eenmaal op weg naar wat frisse lucht en ruimte
treffen wij al vrij direct de borden op weg aan met:
'Blijf thuis, alleen zo krijgen wij het coronavirus
onder controle'. Waar vinden we de geest die verademing geeft en letterlijk 'adem' geeft?
En met die vraag is het goed om stil te staan bij
de mensen die om ons heen staan, ons bemoedigen en bijstaan in onze benauwdheid. En die zijn
er! Dit zijn de mensen waar we warm van worden.
Die ons kracht en moed geven. Zij zijn het die

adem bewaard hebben om aan de ander te geven
die buiten adem was en in ademnood verkeerde.
'Adem', of ook wel 'Geestkracht' van God genoemd.
Want de Geest van God is niet ver! Hij is onder ons
aanwezig! Dit is de belofte die Jezus ons heeft
gegeven. Dat wij niet verweest en eenzaam achterblijven in ons verdriet, in ons gemis van onze
lieve dierbaren. Dat wij niet alleen in onze ademnood hoeven te verkeren. 'Nee, ik geef jullie een
Helper, een Trooster, de Heilige Geest.' Die Geest
is als een adem onder ons aanwezig! De Geest die
zich als een vuur verspreidt. Mogen wij ons hart
openstellen om Zijn Geest te ontvangen en letterlijk in te ademen en zo op adem te komen in de
benauwdheid van ons bestaan.
Veni Sancte Spiritus - Adem van God, kom over
ons mensen!

En met het gebed van de Pinksternoveen mogen
wij bidden om de komst van de Heilige Geest in
ons leven:
Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal worden herschapen;
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Namens de pastores 'een Zalig Pinksteren!'
Saskia van Winden, pastoraal werkster
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Beste allemaal,
Ik hoop dat het jullie goed gaat in deze moeilijke
tijd. Ook dit jaar is het door het coronavirus niet
mogelijk om een Pinksternoveen te houden. Toch
willen we dit niet helemaal voorbij laten gaan en
het vuurtje proberen brandend te houden. Daarom, evenals vorig jaar, een handreiking voor een
noveen. Deze kunt u op de website vinden, op de
facebookpagina van de parochie en wellicht ook
als boekje in de kerken/kapellen.
Wij willen u uitnodigen om iedere dag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, in verbondenheid met
elkaar te bidden voor de grote noden van deze
tijd. Laten wij de negen avonden voor Pinksteren
samen bidden dat God zijn Geest mag schenken
aan onze geloofsgemeenschappen, aan ons persoonlijk, aan individuele mensen die God op het
spoor komen in hun leven.

Ò geduld en liefde zijn voor eeuwig (Jeremia 31:3).

Gebed om de heilige Geest
Heilige Geest, Bron van het leven, vanaf het begin
hebt U bijzondere genadegaven uitgedeeld aan gelovigen. Kom in onze harten en schenk ons uw kracht
en troost. Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen dat Jezus leeft en zonder ophouden werkt!
(uit: gebedenboekje Pinksternoveen 2021)

5. Vriendelijkheid
Vriendelijkheid wordt beschreven als iets waar
zorg en aandacht uit blijkt tegenover andere mensen. Vriendelijke mensen zijn geïnteresseerd in
anderen, geduldig, aardig en houden rekening met
anderen. Paulus schrijft: 'Laat uw vriendelijkheid
bij iedereen bekend zijn.' (Filippenzen 4:5).

Wij vragen u, neem even de tijd, ga ergens rustig zitten, wordt u bewust dat God bij u is. Voel
u verbonden met andere 'bidders' die een Pinksternoveen houden en stel u voor dat u bidt zoals
de apostelen en Maria gebeden hebben in de ‘bovenzaal’ die eerste keer.
Allen een goede voorbereiding op het Pinksterfeest gewenst en graag tot volgend jaar.
Willie Toor

6. Goedheid
Met goedheid wordt letterlijk goed zijn bedoeld.
God is goed. Het is niet alleen een eigenschap van
Hem, maar ook een beschrijving van Zijn hele wezen. 'God zelf is goedheid.' (Psalm 34:9). God is ook
de bron van goedheid. De mens zelf is van nature
niet goed, maar door Gods goedheid kunnen wij
goed doen aan de mensen om ons heen. 'Luister,
allemaal! Heb uw vijanden lief. Als de mensen u
haten, wees dan goed voor hen.' (Lucas 6:27).

De vruchten van de Heilige Geest
Aan de vruchten van de Heilige Geest kan de
wereld zien hoe mensen worden, die zich helemaal door God laten aannemen, leiden en
vormen. De vruchten van de Heilige Geest tonen dat God in het leven van christenen werkelijk een rol speelt. De vruchten van de Heilige Geest zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid,
ingetogenheid, bescheidenheid, matigheid
en kuisheid. (Gal. 5, 22-23). Hoe kunnen deze
vruchten ‘smaken’?
1. Liefde
Liefde is warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor iemand anders. In de Bijbel spreken
we meestal van een puur gevende liefde. Liefde die niks terugverwacht, net zoals God ons lief
heeft gehad. God vraagt ook van ons dat we onze
naaste liefhebben als onszelf en Hem boven alles
(Marcus 12:33). In 1 Korinthiërs 13:8 lezen we: ‘Aan
de liefde komt nooit een einde.’
2

2. Vreugde
Vreugde is anders dan vrolijkheid. Deze eigenschap zit diep van binnen en heeft niets te maken
met de situatie waar je in zit. Paulus schrijft in de
gevangenis: 'Verblijdt u ten allen tijde!'. Hoe bijzonder is dat. Paulus liet de vreugde van de Heer zijn
kracht zijn (Nehemia 8:11).
3. Vrede
Met vrede wordt harmonie of rust bedoeld. De vrede die wij van God mogen ontvangen door de Heilige Geest geeft ons deze rust en harmonie juist in
de onrustige momenten van ons leven. Dit is een
vrede die ons menselijk besef te boven gaat. Is dat
niet geweldig? '…een vrede die ons menselijk besef
te boven gaat.' schrijft Paulus (Filippenzen 4:7).
4. Lankmoedigheid
Lankmoedigheid of geduld is de eigenschap van
lang en veel verdragen en vergeven. God is de
meest lankmoedige persoon die er bestaat. Zijn Ò

7. Trouw
Trouw wordt beschreven als loyaliteit of zich houden aan een verbintenis. Eigenlijk gewoon doen
wat je hebt beloofd. Als er iemand is die altijd trouw
is, dan is dat natuurlijk God. Zijn belofte zijn ja en
amen. Hij zal je nooit teleurstellen. 'Laten wij ook
net als God betrouwbaar zijn.' (2 Korinthiërs 1:18).
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8. Zachtmoedigheid
Zachtmoedig is een synoniem voor goedaardig en
vriendelijk. Als je een zachtmoedig persoon bent,
zul je een ander nooit opzettelijk schade toebrengen. Jezus noemt zachtmoedigheid als een van de
eerste dingen in de Bergrede: 'Zalig de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beërven.' (Matthëus
5:5). Zachtmoedigheid wordt gezien als een van
de lastigste vertaalbare woorden uit het Nieuwe
Testament. Dit omdat het een woord is met veel
inhoud. Het gaat over goedertierenheid en nederigheid. Hierin gaat het dus niet om jezelf maar om
de ander. Je onderleggen aan God en leven voor
de ander, in plaats van voor jezelf. Wat een prachtig streven! Daarom is het ook niet gek dat Jezus
zegt dat juist zij die zachtmoedig zijn, samen met
Hem de aarde zullen erven.
9. Zelfbeheersing
Zelfbeheersing betekent dat je in sterk emotionele
momenten de baas kunt zijn over jouw eigen emoties en begeerten. Je kunt je wensen, behoeften
en driften in de hand te houden. God wil graag dat
wij niet zomaar alles doen wat we willen, maar dat
wij doen wat Hij zegt. Dit doet Hij niet om ons de
les te lezen, maar omdat Hij het beste met ons voor
heeft (Jeremia 29:11).

Geloofsleerlingen op weg naar Pinksteren
Geloofsleerlingen Maarten, Erik,
Tim en Steffi zijn dit jaar al weer
een aantal malen bij elkaar geweest, in een versneld tempo.
Op het moment dat u dit leest,
hebben we al zeven fijne bijeenkomsten achter de rug. Ditmaal
in de middaguren en steeds in
een grote zaal met strenge coronaregels. Maar het samenzijn
en de sfeer waarin we mogen
werken, zijn er beslist niet minder door geworden. In openheid

en vertrouwen hebben we elkaar
leren kennen, intensief kennisgemaakt met de Bijbel, de geloofsbelijdenis, de liturgie en de
sacramenten. We zien uit naar
Pinksteren, op Eerste Pinksterdag zullen drie geloofsleerlingen gedoopt worden en alle vier
geloofsleerlingen hun H. Vormsel krijgen!
Namens de werkgroep,
Tineke Verbakel
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Omwille van Gods liefde

Missionarissen en missionair
werkers zijn er altijd voor de ander
Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie
2021? Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere
dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén
keer per jaar zetten wij hen zelf in het middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie
van de Week Nederlandse Missionaris (WNM).
Van 15 t/m 23 mei voert WNM campagne voor
het welzijn van deze bevlogen en bezielde
mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen
blijven inzetten voor de ander. Uw steun is
daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen
zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij
heel goed gebruiken.
Zij zijn er altijd voor de ander
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen.
Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris
Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40
jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus)
inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn
hoede. Missionair werker Susanne Beentjes werkt
in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong
zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet
konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij
omgaan met geld erg belangrijk is. Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij
zijn er - samen met u - voor hen.
4

Samen voor onze missionarissen
De WNM steunt missionarissen en missionair
werkers in hun persoonlijk welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere
ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen
genieten van een verlof in Nederland zonder dat
zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen.
Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig
fonds waar missionarissen een beroep op kunnen
doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun
computer is gestolen en geld voor vervanging
ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van
onze missionarissen.
Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de
rug zijn voor mensen zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en vele anderen dit jaar weer op uw
hulp rekenen en doet u mee met de WNM-Pinksteractie? U kunt de WNM-posters ophangen, folders verspreiden en/of achter in de kerk leggen,
de Pinksteractie bij familie en vrienden onder de
aandacht brengen, mensen erop attenderen dat
digitaal geven ook mogelijk is. Het is allemaal een
kleine moeite die een groot verschil kan maken.
Zo werken wij samen aan een mooiere wereld.
Dank u wel!
www.weeknederlandsemissionaris.nl
IBAN: NL30RABO 0171 21 1111

Het is allemaal eerlijk verdeeld met het erfgoed
binnen onze familie. Ik beheer het tafelzilver, de
foto’s en alles wat te maken heeft met het familiaire missionaire verleden en mijn zus het meubilair: de commode, de secretaire en meer van
dat spul. Af en toe wordt er wat geruild. Onlangs
heeft zuslief haar arendsogen laten vallen op het
bestek waarin de initialen van haar lievelingstante staan gegraveerd. Het gaat maar om één mes,
één vork en één lepel, maar toch! Ik zie onze bijzondere tante nog zitten in haar etagewoning in
de Anna Paulownastraat te ’s-Gravenhage, omringd door de weinig bescheiden portretten van
haar drie broers die uitgezonden werden naar de
missie. De portretten zijn verdwenen, tante Annie is gaan hemelen en haar bestek heb ik verstopt!
Missionarissen, geen land ter wereld heeft er
zoveel voortgebracht als het onze. Vrouwen en
mannen, uitgezonden door kloostercongregaties, onderhouden door hun eigen families, parochies en een legertje zelatrices. De verhalen van
deze helden zijn de laatste decennia zorgvuldig
opgeschreven, gedocumenteerd, om niet te vergeten wat zij hebben gedaan voor onze broeders
en zusters in de missie. Ze zijn gegaan omdat
hen ooit was verteld, ingefluisterd, geleerd: dat
je broeders en zusters van elkaar bent, Fratelli
Tutti, en dat dat soms een onprettig verantwoordelijkheidsgevoel met zich meebrengt, ook vandaag de dag!
Onprettig kan het zijn wanneer aan een geloofsgemeenschap wordt gevraagd om op Pinksteren
de hele kerkcollecte liefdevol af te staan aan de
missie, niet de helft, niet een deurcollecte, maar
de hele collecte.
Onprettig mag het zijn als je de permanente oproep van onze paus tot je door laat dringen. De
oproep dat de vaccins tegen Covid-19 niet het
eigendom zijn van een land, een unie, de rijksten
der aarde. Keer op keer herhaalt de paus de oproep om de vaccins eerlijk te verdelen, allereerst
met hen die daar het meest behoefte aan hebben, de armen, de kwetsbaren.

Niet om de paus te verbeteren, zie het als een
broederlijke suggestie: mag ik ‘mijn’ vaccinaties
schenken aan een broeder of zuster die het veel
harder nodig heeft? Mag ik ze schenken aan een
collega in de missie? De vrouw of man die te midden van de armen, de kleinen, de zieken, de gevangenen, de gemarginaliseerden, de verstotenen en degenen die geen eten of kleren hebben,
Gods barmhartige liefde toont.
Ik ga Van Dissel bellen! Ik zal zeggen: 'Beste Jaap,
ik heb last van een ongemakkelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Het heeft van alles te maken met
mijn familiegeschiedenis, de normen en waarden
die mij zijn toevertrouwd, de opdracht die mij gegeven is om Fratelli Tutti te zijn. Mag ik mijn vaccinaties schenken aan een ander?'
En als het dan echt moet, wil ik ze best zelf daar
naartoe brengen, samen met de opbrengst van
de Pinkstercollecte van onze parochie. Ik ben de
beroerdste niet.
pastor Rob Lijesen

Pinksternoveen
in Reeuwijk
Reeuwijk gaat een Pinksternoveen organiseren tussen 14 en 23 mei. Door corona kunnen
we dit niet parochiebreed doen maar we kunnen wel met elkaar bidden om de komst van de
Heilige Geest.
Elke avond zal er een viering zijn tussen 19.00 en
19.30 uur vanuit de RK-kerk Petrus en Paulus.
Behalve op zondag 16 mei want dan is de noveen
tijdens de eucharistieviering ‘s morgens om 9.00
uur. Er kunnen bij iedere viering 30 mensen aanwezig zijn.
Wilt u graag één van die 30 zijn dan moet u reserveren via het secretariaat van Reeuwijk. Alle vieringen worden ook via de livestream uitgezonden
op kerkomroep.nl.
5

opmerkingen blijven welkom via webredactie@
sintjandd.nl.

Het Meerjarenbeleidsplan 2021-2025
Het pastoraal team heeft hard gewerkt om een
nieuwe Missie en Visie te formuleren. Daarover is
een eerste verkennende gedachtewisseling met
het bestuur geweest. Ook de locatieraden zijn
hierbij betrokken. Het PT (Pastoraal Team) buigt
zich nu over de reactie. Daarna zal het geheel
worden uitgewerkt in een nieuw Meerjarenbeleidsplan voor onze parochie. Daarin zullen veel
elementen van het afgelopen plan nog een plek
hebben, maar daarnaast zullen wij de ideeën rond
een meer missionaire aanpak binnen onze parochie ook een plek geven en concretiseren.

De effecten van corona op onze geloofsgemeenschappen
Gelukkig zijn sinds de Goede Week alle kerken
weer geopend voor vieringen en dat is te merken
aan uw aanwezigheid. De diverse paasvieringen
werden goed bezocht en er was veel waardering
voor de wijze waarop er door alle betrokkenen gewerkt is aan het welslagen van de vieringen. Bovendien beschikken alle locaties inmiddels over
livestreamfaciliteiten en ook daarvan wordt goed
gebruik gemaakt. Hopelijk zal de toenemende
vaccinatiegraad uiteindelijk een positief effect
hebben op het aantal toegestane aanwezigen bij
vieringen, maar we verwachten zo’n verlichting
toch niet eerder dan begin juni. En een en ander
laat onverlet dat we met elkaar alle hygiënemaatregelen in acht moeten blijven nemen.

Nieuwe huisstijl en website
Er zijn de nodige positieve reacties ontvangen op
zowel het nieuwe logo als de nieuwe website. Ook
zijn verbetersuggesties aangereikt, waarmee het
website team nu aan de slag is. O.a. zullen de locatiepagina’s nog verder worden uitgebouwd. Uw
6

Afscheid Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk

In de afgelopen maanden zijn onder andere de
volgende onderwerpen aan de orde geweest.

De parochievernieuwing
In Gouda zijn weer enkele stappen gezet om aldaar het draagvlak voor het gedachtegoed te verbreden. Zo is er een folder onder de parochianen
verspreid waarin de eerste contouren voorzichtig zijn geschetst. Deze is voor geïnteresseerden
ook te vinden op de website. Het Transitieteam
dat aan het werk is, is bezig meer parochianen
te werven om samen met hen deze ideeën uit
te werken en ermee aan de slag te gaan. Vanuit
Gouda vindt regelmatig terugkoppeling plaats
om eenieder op de hoogte te houden. Van belang
is daarbij om te benadrukken dat parochianen
zelf de keuze kunnen maken om op een gegeven
moment aan te sluiten en dat de diverse geloofsgemeenschappen kunnen afwegen of er elementen zijn waarvan men de overtuiging heeft dat die
goed zouden zijn om ook bij hen te implementeren. Maar een keurslijf moet het niet zijn en dat is
het ook niet.
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Uit het parochiebestuur

Financiële stand van zaken
Inmiddels zijn de contouren van de Jaarrekening
2020 al goed zichtbaar. Ondanks de teruggelopen collecteopbrengsten zijn we erin geslaagd
niet in de rode cijfers te belanden. Dat is mede
te danken aan al diegenen die meedoen met de
Actie Kerkbalans. Velen van u hebben ook bij de
laatste actie aangegeven mee te blijven doen of
er zelfs een schep(je) bovenop te willen leggen.
Heel veel dank daarvoor. Zonder uw steun zouden we veel waardevol werk binnen de parochie
niet kunnen verrichten.
Als u dit leest is Pinksteren nabij. Dat de Heilige
Geest ons allen mag inspireren de juiste dingen
goed te (blijven) doen en ons meer leerling van
Jezus te laten zijn.
Frank Marcus,
vicevoorzitter parochiebestuur

Door een vijftal Goudse parochianen was voor de vorige Voorloper een artikel aangeleverd met hun kijk op de
sluiting van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Wegens het grote aanbod aan andere artikelen is het toen
niet geplaatst. Wel is het in een redactioneel bewerkte
versie geplaatst in het Informatieblad, het mededelingenblad voor Gouda, Moordrecht en Gouderak. De
schrijvers hebben nadrukkelijk verzocht om ook andere
dan de Goudse parochianen de kans te geven kennis te
nemen van hun beschouwing.

Het parochiebestuur heeft daarom in samenspraak met
de redactie besloten het artikel integraal op de website
www.sintjandd.nl te laten plaatsen en geïnteresseerde
parochianen via deze mededeling hierop attent te maken. Bijgaande link leidt u naar het artikel: www.sintjandd.nl/gouda/
Mocht u onverhoopt op die wijze geen kennis kunnen
nemen van het artikel, dan kunt u dit laten weten aan
de redactie (redactie@sintjandd.nl).
Frank Marcus, vicevoorzitter parochiebestuur

Wie is de Heilige Geest?

De Geest in ons

Voor veel mensen leeft de Heilige Geest niet of nauwelijks. Als we ons een voorstelling van hem willen
vormen, tasten we in leegte. Van de Vader hebben
we wel enigszins een beeld, hoe gebrekkig dan ook:
we zien Hem als iemand die ons liefheeft, die ons beschermt. Jezus neemt voor ons het meest duidelijk
gestalte aan, op grond van hetgeen de evangeliën
over Hem vertellen: we horen Hem praten, zien Hem
daden stellen. Maar de Geest? Hij kan alleen maar
worden aangeduid met symbolen, zoals een duif,
wind en vuur. Mede omdat hij zo ongrijpbaar blijft,
hebben veel mensen weinig idee van zijn bestaan.
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ofwel de
goddelijke Drie-eenheid, is misschien wel het moeilijkste mysterie van het geloof. De Heilige Geest is
de liefde die voortkomt uit de Vader en de Zoon, de
eenheid die tussen hen heerst. Op zo’n wijze dat de
eigenheid van de personen niet vernietigd wordt,
maar integendeel pas ten volle tot haar echt komt.
Jezus zond zijn leerlingen dan ook uit om te dopen
‘in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’
(Mat. 28,19).
(Uit: Werkboek catechumenaat, pastor E. Feijen)

Grotendeels is de werking van de Heilige Geest voor
ons onbegrijpelijk, maar we kunnen er dichterbij komen wanneer we bedenken hoeveel onzichtbare
krachten er in en buiten ons werken. Wetenschappers kunnen vaststellen dat een kind gaat lopen of
praten doordat zenuwbanen en spieren zich hiervoor
voldoende hebben ontwikkeld. Maar de bron van die
groei, de innerlijke levenskracht, blijft volkomen raadselachtig. De bron van alle leven, die alles in beweging
zet en in alle levende wezens werkt, zal altijd voor ons
verborgen blijven.
Gevoelens ontwaken, worden sterker en gaan aan
ons trekken, zoals de wind aanwakkert. Hoe kunnen
we ons verwonderen over het zingen van een vogel,
de sneeuw die kale takken tot een sprookje maakt,
roos die zich opent, de morgen die aanbreekt?
Als we nadenken over het wonderlijke van de onzichtbare werkende krachten in ons, kunnen we misschien
gemakkelijker geloven in de Heilige Geest als degene
die in het verborgene in ons werkt en die ons inspireert wanneer we dichter bij Jezus proberen te komen. Hij blaast de vonk van de liefde in ons aan, zodat
die helder kan gaan branden.
(Uit: Werkboek catechumenaat, pastor E. Feijen)
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De afgelopen maanden
stonden qua studie vooral
in het teken van mijn eindwerkstuk, een onderzoek
naar de pastorale begeleiding rondom het verlies
van een zwangerschap.
De titel van mijn werkstuk
luidt: 'Als je hart door een
zwaard wordt doorboord'.
Dit is een variant op de
Schrifttekst: 'Uw eigen
ziel zal door een zwaard
worden doorboord' (Lc. 2,
35). Deze woorden worden tot Maria gericht
wanneer zij Jezus opdraagt in de tempel. Na
de geboorte en wonderlijke bezoeken van
herders en wijzen, worden Maria en Jozef nu
met hun neus op de feiten gedrukt. Het leven
is weerbarstig, hun leven als Heilige Familie
is dat ook. Als moeder kent Maria de vreugde,
de zorgen en het verdriet die ouders meemaken. Hierin is zij een voorbeeld voor velen, ook
voor ouders die een kind verliezen tijdens de
zwangerschap, of waar de wens om kinderen
te ontvangen niet vervuld wordt.
Toen ik kenbaar maakte dit onderwerp te gaan
onderzoeken, was ik verrast en ook geschokt,
aangezien ik van zovelen hoorde dat zij hier ervaring mee hebben of het in hun omgeving hebben
meegemaakt. Dit had ik mij niet zo gerealiseerd.
Vervolgens ben ik in gesprek gegaan met vier
ouderparen. Bij twee ouderparen was het verlies
van de zwangerschap recent, zo’n jaar geleden
en bij twee ouderparen heeft dit langer geleden
plaatsgevonden, al zit daar nog een verschil in:
hun verlieservaringen waren 8 jaar en 50 jaar geleden.
Het is natuurlijk een beperkt onderzoek geweest
en de uitkomsten moeten ook op die manier gelezen worden, maar er vielen mij wel enige dingen op die ik in mijn latere priesterschap mee wil
nemen. Uit de interviews kwam naar voren dat er
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contact is geweest met een pastor, het initiatief
bij ouders lag en deze contacten beschrijven de
ouders in grote lijnen als positief: een bepaalde
vraag werd bijvoorbeeld beantwoord, of er was
een mooie overweging bij de uitvaart.
Vanuit mijn theoretische onderzoek blijkt dat bij
een verlieservaring het geloof onder druk komt
te staan, vragen als: 'Waarom overkomt ons dit?'
kunnen opkomen. Uit de gevoerde gesprekken
komt een ander beeld naar voren. Die 'waarom'-vraag speelde wel bij enkele ouders, maar dit
stond niet langdurig tussen hen en God in, het
geloof is voor deze ouders juist een steun. Opvallend vond ik wel dat de pastores hier niet specifiek
naar gevraagd hebben. Naar mijn idee is dit wel
belangrijk om te doen, juist om ouders de kans te
geven om eventuele boosheid richting God onder
woorden te kunnen brengen. Boos zijn op God
mag, ook in de Schrift vinden wij daar voorbeelden van, bijvoorbeeld Psalm 22, 2-3: 'Mijn God,
mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, ver van
mijn roepen om uitkomst, ver van mijn schreien
om hulp. Bij dag roep ik, mijn God - Gij blijft zwijgen, bij nacht - en ik word niet gestild.' Juist door
deze emoties de ruimte te geven mogen we hopelijk ook ervaren dat God tot steun wil zijn.
Er liggen prachtige kansen voor de kerk om deze
momenten van verdriet samen, als netwerk van
liefde, te dragen. Dit kan kleur krijgen door hier
in de parochiegemeenschap aandacht voor te

hebben door deze kinderen en hun ouders mee
te dragen in onze voorbeden, speciaal op dagen
als Vader- en Moederdag en met Allerzielen. Een
goed advies wat ik kreeg was om niet te vragen
naar de duur van de zwangerschap, dit maakt
namelijk geen verschil voor de pijn en het gemis.
Daarnaast is het in een gesprek voldoende om te
luisteren en goede raad hoeft er niet gegeven te
worden, een richting kan zijn: luister voor 80% en
spreek voor 20%.
Het verlies van een zwangerschap komt vaak voor,
veel van onze medegelovigen maken het direct of
indirect mee. Toch wordt het vaak niet gedeeld
en die keuze is uiteraard aan de ouders. Iets van
deze pijn kunnen wij hopelijk wel als netwerk van
liefde samen dragen, om zo iets van Gods liefde
tonen, zoals rabbijn Kushner stelt in zijn boek 'Als
’t kwaad goede mensen treft: Mensen zijn de taal
van God.'
Zou je hier verder over willen spreken, dan ben ik
bereikbaar op sander.verschuur@sintjandd.nl of
via het Centraal Parochie Secretariaat.
Sander Verschuur

Leerhuis
Bij het ter perse gaan van de nieuwe Voorloper
van mei 2021 is het nog volop coronatijd met alle
daarbij passende maatregelen.
Met u allen zien wij daarom uit naar de tijd waarop
iedereen gevaccineerd is en we samen met elkaar
weer kunnen bijeenkomen. Wij gaan ervan uit dat
we dan, na de zomer, op 29 september, met het
Leerhuis een nieuwe start kunnen maken.
Blijf gezond en tot ziens.
Mede namens Agnes, Carla,
Maruscha, en Pastor Rob Lijesen,
diaken Paul Schuurmans
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Het verlies van een zwangerschap

Altijd bij ons
'Mag ik bij jou…?' zegt een bewoonster die deze dag op
de afdeling is gekomen. Ze lijkt wat angstig, zoekend
naar houvast of iemand die haar gerust kan stellen.
Het is nogal een overgang
van je eigen vertrouwde
plek naar een nieuwe plek
vol onbekende mensen en
personeel dat wisselt. En
niet te vergeten dat je ook
nog zo’n rotziekte hebt die
ervoor zorgt dat het geheugen mistig is.
Ik heb deze bewoonster
net al even gesproken en eigenlijk ben ik op doortocht
naar een afspraak, maar weer zegt ze 'Mag ik bij jou…?'
Ze is duidelijk op zoek naar die houvast en hoopt het
bij mij te vinden. Zou ze alweer vergeten zijn dat ik
daarnet bij haar heb gezeten?
Met dit zinnetje wat deze mevrouw een paar keer herhaalde, kan ik niet anders dan aan het liedje van Claudia de Breij denken. Een liedje over het klaarstaan voor
elkaar en het troosten van elkaar als dat het hoogst
nodig is.
En wat is dan mijn rol tegenover deze dame? Ik heb
geprobeerd haar te troosten, naar haar te luisteren.
Net zoals mijn collega’s van de zorg dat hebben gedaan en dat de rest van de dag ook zullen doen als
ik weer naar de volgende afspraken ga. Dan komt het
besef gelukkig in me op dat wij er nooit alleen voor
staan. Dat Jezus ons een Trooster heeft gestuurd die
er altijd voor ons is. De Heilige Geest kent onze zorgen
en ons verdriet en die mogen we vragen naar ons en
alle anderen om te kijken.
Dus terwijl ik de afdeling afloop, op weg naar mijn volgende afspraak, doe ik in gedachten een klein gebed
voor deze mevrouw die dat zelf misschien niet meer
kan. ‘Heilige Geest, ik kan nu even niet bij haar zijn,
maar mag zij dan bij U? Amen.'
Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorgpartners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de regio met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.
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Uiteraard bevinden wij ons in een vreemde
tijd en is het moeilijk om gebeurtenissen goed
te plannen. De coronapandemie zorgt al vaak
genoeg voor een verschuiving, dus ik vind het
wat lastig om dit te schrijven, maar, de kans is
groot dat ik bij het uitkomen van deze editie
van de Voorloper gewijd zal worden tot diaken.
De wijding staat al een tijd gepland op 9 mei
2021. Het is alleen niet onverstandig om in
deze tijd een slag om de arm te houden. Hoe
het eruit zal zien, is nu nog onbekend, terwijl
ik dit schrijf hebben we nog een ruime maand
te gaan. Wellicht staat er als je dit leest wel
iets op de website?
De afgelopen jaren heb ik meerdere medestudenten zich zien voorbereiden op hun wijding
en ik dacht alles gezien te hebben: één student
maakte zich een jaar van tevoren al druk over de
plaats waar hij benoemd zou worden, een volgende student ging ontspannen richting zijn wijding
en liet niet van enige druk blijken en weer een ander kwam uit zijn gesprek met de bisschop, vertelde mij dat hij echt niet mocht delen waar hij
zou gaan werken en versprak zich al in de volgende zin. Ik had mij dus bedacht dat ik mij het meest
druk zou maken over waar de bisschop mij heen

zal zenden, maar ik stond nog voor een verrassing.
De mensen om mij heen kennen mij als rustig en
stressbestendig. Spanning ervaar ik niet snel en
toch overviel het mij enkele weken geleden toen
ik mij realiseerde: 'Over twee maanden is mijn wijding'. Ik kreeg het Spaans benauwd. De gedachte
die mij het meeste bezighield, was het gevoel dat
de wijding voor altijd is. Alle beloften die ik straks
uit zal spreken zijn voor de rest van mijn leven en
dat is hopelijk nog een hele tijd.
Dit leverde mij spanning op. Mijn hart bonsde in
mijn keel en het zweet brak mij uit. Dit had ik niet
aan zien komen en ik bemerkte dat de twijfels de
kop opstaken: 'Wil ik dit wel?' De term cold feet
kwam weleens langs in die Amerikaanse romantische films (tsja, soms blijf je ergens hangen). Vaak
zie je dan een verliefd stel, zij bereiden zich voor
op de grote dag en met het huwelijk in zicht krijgt
een van hen last van cold feet, oftewel koudwatervrees en vlucht weg. Ik ervoer eenzelfde reflex.
Vervolgens pakte ik een blaadje zette hierboven:
'Wil ik wel priester worden?' en daaronder schreef
ik in twee kolommen de voors en tegens.
Dit vel vulde zich op een bijzondere manier. Bij de
positieve punten verscheen de liefde die ik voor
God voel, de ervaring van de roeping die mij nog
steeds in vuur en vlam kan zetten en ook de fijne tijd die ik heb in deze mooie parochie. Dit zijn

punten die mij kracht en vreugde geven en ook
zaken die concreet zijn. Bij de minpunten schreef
ik allemaal vragen op in de zin van, wil en kan ik
dit alles wel. Eigenlijk onzekerheid. Toen ik dit zo
onder elkaar zag staan, moest ik grinniken. Ik herkende de koudwatervrees. Toen ik het later met
studiegenoten en vrienden besprak, noemden zij
allemaal: dit gebeurt soms ook in de voorbereiding op een huwelijk.
Vervolgens ben ik gaan bidden en heb ik de Heer
gevraagd of dit de juiste weg voor mij is. De rust
die toen over mij heen kwam en het gevoel van
vreugde voelde voor mij als een bevestiging.
Gisteren heb ik mijn brief aan de bisschop verstuurd. Hierin vraag ik of hij mij wil toelaten tot
de wijdingskandidaten voor het diaconaat. Hierin schrijf ik ook dat ik in mijn voorbereiding veel
steun heb aan psalm 100. In deze korte psalm
wordt beschreven hoe wij mogen juichen voor

onze Heer en mogen beseffen dat Hij onze God
is. Vers 2 wil ik daarbij als opdracht voor mijn diaconaat meenemen, de vertaling in de Nieuwe
Bijbelvertaling luidt: 'Dien de Heer met vreugde'.
Met die vreugde wil ik gaan werken in Zijn Wijngaard. Waar dat zal zijn, is nu nog onbekend, maar
de bisschop zal mij naar de juiste plaats zenden.
Met vertrouwen ga ik nu op weg naar mijn wijding. Ik ben benieuwd of in de komende weken de
koudwatervrees weer even de kop opsteekt, maar
dan besef ik mij dat God mij op deze route zal
begeleiden en met alle mooie en positieve ontmoetingen in deze prachtige parochie als bagage
weet ik dat het de juiste weg is.
Mocht jij in deze periode nog ruimte over hebben
in jouw gebed, zou je dan willen bidden dat we allen onze roeping mogen verstaan? De Heer roept
wel, het is aan ons om te blijven luisteren.
Sander Verschuur

Bevrijdingsdag
Ook dit jaar hebben we op 5 mei weer Bevrijdingsdag gevierd en op 4 mei de doden herdacht die in de oorlog omkwamen als soldaat,
verzetsstrijder, Jood, zigeuner, burger. Elk
jaar opnieuw doen we dat, al meer dan 75 jaar.
In herinnering komen dan de vijf jaar oorlog
en bezetting van 1940-1945 en uiteindelijk de
bevrijding. Voor velen zijn het vooral verhalen
over gebeurtenissen die zij niet meegemaakt
hebben.
Waarom nu nog steeds gedenken en vieren?
We worden verleid om de bladzijde om te slaan,
om te zeggen dat al die dingen zo lang geleden
gebeurd zijn en dat we naar de toekomst moeten
kijken. Maar kunnen we wel verder gaan zonder
ons het verleden te herinneren? (Paus Franciscus
in zijn encycliek Fratelli Tutti over broederlijkheid
en sociale vriendschap, oktober 2020).
Bevrijdingsdag en Dodenherdenking zijn een wake-up call om alert te blijven op bedreigingen van
de vrijheid van ons land en van individuele men-
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Koudwatervrees

sen. Discriminatie en racisme zijn ook in onze tijd
aanwezig. Waartoe dat kan leiden werd 80 jaar
geleden heel duidelijk. Bevrijdingsdag vieren, dat
doen we ook om vandaag geen vrede te vinden
met slavernij, onrecht en geweld in onze dagen.
In het Licht van Pasen, op weg naar Pinksteren
worden we geroepen om steeds opnieuw op te
staan tegen het onrecht en het geweld in onze
dagen. Op het komende Pinksterfeest ontvangen
wij de kracht van de Heilige Geest om dat te doen.
Ondertussen kijken we ook uit naar een andere
Bevrijdingsdag, de dag dat we bevrijd worden van
het coronavirus. Velen hebben daaronder geleden
en we gedenken allen die daardoor zijn gestorven. Anderen hebben het naar de kerk gaan en
het contact met elkaar gemist. We verlangen nu
allemaal naar meer vrijheid om te gaan en te staan
waar we willen, ook al zal dat dan nog steeds met
afstand houden zijn.
Met hoop en vertrouwen zien we de dag die komt
tegemoet.
diaken Paul Schuurmans
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Als een paleistuin niet kan….
Het liefst zou ik de tuin van paleis Noordeinde
willen afhuren voor onze zomerleesavonden. Om
met elkaar in stilte de encycliek ‘Fratelli Tutti’ te
lezen, met elkaar te bespreken, voorzichtige stappen te zetten in de richting van universeel broederschap, respect voor andersgelovigen en inzet
voor vrede en verzoening. Na afloop zou ik tot de
nazaten van de koninklijke eendjes, die ik als kind
daar heb mogen voeren, zeggen: arrivederci.
Maar als de paleistuin niet kan, dan maar ‘gewoon’
in de pastorietuinen van onze parochie. Drie zomerleesavonden, drie verschillende tuinen. Welke gemeenschap kan/wil het tuinhek daarvoor

Meimaand Mariamaand
In de maand mei worden er in verschillende geloofsgemeenschappen vieringen rondom Maria
gehouden en/of de rozenkrans wordt gebeden.
Hierbij een overzicht:
Boskoop: elke maandag (behalve 2e Pinksterdag) rozenkrans bidden in de viering 19.00 uur.
Waddinxveen: elke dinsdag om 18.30 uur rozenkrans
bidden en aansluitend een viering.
Gouda RK Kapel Graaf Floris: elke donderdag 08.40
uur (behalve Hemelvaartsdag) rozenkrans bidden en
aansluitend een viering.
Reeuwijk: Mariavieringen zondag 9 mei 09.00 uur en
woensdag 12 mei 09.00 uur.

Marialof
Mei is een van de twee Mariamaanden. Daarom wordt
op zondag 16 mei om 16.30 uur een Marialof gevierd
in de Sint Victorkerk, Zuidkade 175, Waddinxveen. We
bidden psalmen, lezen uit de Schrift en hebben een
moment van aanbidding van het Allerheiligste. Samen zingen kan helaas niet, maar Monique van den
Hoogen zorgt met een klein gelegenheidskoor voor
passende muziek en zang.

Bedevaart Kevelaer
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar vanwege de
coronapandemie waardoor ons veel werd onthouden, zoals onder anderen onze jaarlijkse bedevaart
naar Kevelaer.
Zoals u zult begrijpen, is er ook dit jaar geen bedevaart naar Kevelaer. Het is niet verantwoord om met
een grote groep op pad te gaan. De hotels en restaurants zijn momenteel (op moment van schrijven)
ook nog gesloten. Het bestuur hoopt u volgend jaar
weer uit te kunnen nodigen om samen op bedevaart
te gaan. Om dit jaar niet weer zo voorbij te laten gaan,
nodigen wij de pelgrims uit om op 7 augustus 2021
om 14.00 uur samen te komen voor een viering. U
krijgt nog een uitnodiging.
Wij bedanken iedereen die aan de loterij mee heeft
gedaan en voor de schenkingen voor de restauratie
van het ciborium. We zijn er helaas nog niet, we komen nog veel geld te kort. Nu het ciborium zo prachtig geworden is, steekt Maria erg af, ook zij moet worden gerestaureerd. Die kosten liggen weliswaar lager
dan het ciborium, maar op dit moment is daar helaas
geen geld voor. Dat project moeten we helaas laten
liggen.
Namens het bestuur Broederschap Gouda-Kevelaer
Secretaris Agnes Janmaat
Penningmeester/ Voorzitter Joop van Cleef
broederschap.gouda.kevelaer@gmail.nl
IBAN NL13 INGB 0006 0659 72

openzetten? Ik hoor het graag. Wat koffie, thee en
water is voor de eerste twee avonden voldoende.
De derde avond komt daar een goed glas Argentijnse wijn en een stuk van de favoriete Italiaanse
kaas van paus Franciscus nog bij.
Hoe het verder gaat, waar en wanneer de zomerleesavonden zijn, leest u in de weekbrieven. Tot
die tijd: spreek de woorden Fratelli Tutti met Italiaanse passie uit, blijf ze zingen zoals Pavarotti
kon zingen en proef als een sommelier de woorden die de titel vormen van de nieuwe pauselijke
encycliek: Fratelli Tutti. Spreek, zing en proef.
Saluti, Pastor Rob Lijesen

Een diepe buiging
Begin dit jaar schreef ik het volgende: 'Met geloof
en vertrouwen hebben we de Vastenactie toegezegd dat het ons gaat lukken om € 3.600,- op
te halen. Als ons dat lukt legt de Vastenactie er
€ 1.800,- bij. Dan heeft het Vincentiushuis straks
een keuken die voldoet aan de eisen van vandaag
de dag. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn, en eigenlijk hopen we daar op, dat er veel meer wordt
opgehaald door onze parochie dan die 3.600
eurootjes. We hebben afgesproken dat alles wat
meer is, wordt afgestaan aan een coronaproject
van de Vastenactie in Nigeria.'
Met een beetje spanning belde ik in de week na

Pasen de Vastenactie met de vraag hoeveel er
rechtstreeks naar de Vastenactie was overgemaakt via hun eigen website of met onze QR-code.
Het antwoord maakte het stil in mij: € 6.911,-. Tel
daarbij op de collectes in onze kerken, de verkoop
van de soep, de inspanningen door de kinderen
van de Kardinaal Alfrinkschool in Waddinxveen,
het loop- en fietsvermogen van de parochianen
en zeker uw gebed. Een diepe buiging voor u.
Zodra de eindstand bekend is, krijgt u het zeker te
horen of te lezen.
Namens de MOV groep,
pastor Rob Lijesen

Beelden vanuit Brazilië van het tehuis Lar Vincentino van de paters Passionisten
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Onder leiding van Jan de Frankrijker, iconenschilder,
hebben Marijke, Marie-José, Corrie, Jopie, Maria en Jan
in de veertigdagentijd aan hun kaars gewerkt. U kunt het
zichtbare resultaat daarvan sinds Pasen in uw kerk zien.
Met onze dank aan de schilders voor hun spirituele werk.

Opvoeding geslaagd
Mijn lagere school is er niet meer. Daarvoor in
de plaats zijn luxe woningen gekomen, passend in het straatbeeld van nu. Ik hoef mijn
ogen maar te sluiten en ik zie het roestige hek
wat toegang geeft tot het speelplein, de deur
waar wij in een keurige rij, twee aan twee, naar
binnen schreden. 's morgens en 's middags.
Ik zie de spreuk op een van de gevels van die
parochiële jongensschool van de H. Familie in
Den Haag: ‘Een deugdzaam kind is een vreugde zijner ouders’. De school is afgebroken, ben
benieuwd waar het mozaïek van dat tableau is
gebleven.
Het is op die school waar ik als klein ventje voor
eerst het verhaal hoorde van die Barmhartige
Samaritaan. Bijbelse geschiedenis, niet dagelijks,
maar met grote regelmaat. Laat ik nou een dochter hebben die daar niet voor onder doet!
Ze heeft een baantje in de bediening van een
van die statige hotels die Rotterdam rijk is. Ver
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na middernacht komt ze thuis. Ik vind dat niks,
fietsend in de nacht door een dronken stad. Ik
lig daar wakker van, slaap niet goed. Te pas en te
onpas roept ze dat ik moet loslaten. Maar ik heb
een afspraak met haar. Ze stuurt een appje als ze
vertrekt uit het hotel. Dat hoeft niet als ze thuiskomt want dat hoor ik wel. Laatst duurde het te
lang. Verstreek er veel te veel tijd tussen vertrek
en aankomst. Ik heb het dan niet meer.
De volgende dag vertelde ze waarom. Op de Erasmusbrug was een man verschrikkelijk gevallen
met zijn fiets. Het bloed kwam uit zijn hoofd. Ze
was afgestapt, belde 112 en wachtte tot die er waren. En met een grote glimlach zei ze tegen mij:
‘En nu kom ik zeker in de hemel hè?’ ‘Nou’, zei ik…
Voor heel even was zij de Barmhartige Samaritaan van de Maasstad. Op de grens tussen Noord
en Zuid, tussen de rechter en de linker Maasoever,
maakte zij het verschil tussen onverschilligheid
en compassie. Opvoeding geslaagd!
pastor Rob Lijesen
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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.
Agnes Prins-van Dijk
Wie ben je en waar zouden mensen binnen de geloofsgemeenschap je van kunnen kennen?
Mijn naam is Agnes Prins. Binnen de geloofsgemeenschap zou men mij kunnen kennen vanwege mijn activiteiten als lector, gastvrouw, lid
van koor Padua, lid van de werkgroep Leerhuis
en de werkgroep Oecumene en als
gebedsleider. Voor de Raad van
kerken organiseer ik de oecumenische vieringen in
september en januari. En
als lid van de werkgroep
Oecumenische Vespers
ben ik eindredacteur
van de oecumenische
advents- en veertigdagenkalender en ga ook
voor in de vespers.
Welke plek hebben God en
de kerk in jouw leven?
Ik ben opgegroeid in Breda - het
oude Ginneken. Thuis en op school
nam het geloof en de kerk een prominente rol in.
Tijdens de puberteit werd dat wat minder, maar
echt ‘kwijt’ ben ik het nooit geweest. Tijdens mijn
studie in Groningen leerde ik in 1976 een gereformeerde jongen kennen. Veel gesprekken hebben
we gevoerd over verschillen en overeenkomsten
in elkaars geloof en kerken. En vooral ook uitleggen. Ik kwam er achter dat ik, doordat ik dingen
moest uitleggen, me er meer in ging verdiepen.
Eigenlijk waren heel veel zaken altijd vanzelfsprekend geweest in de opvoeding thuis en op school.
In 1977 zijn we in Friesland gaan samenwonen.
We zijn in 1980 met dispensatie van de bisschop
van Groningen getrouwd.

In Gouda ben ik in de Sacramentskerk op allerlei
gebieden actief geweest. Na de sluiting van deze
kerk viel het tegen om mijn plek te vinden. Inmiddels is dat weer goed gelukt.
In mijn dagelijks leven ben ik onderwijzeres op
een basisschool, alwaar ik doorgaans de vieringen van Kerstmis en Pasen voor mijn rekening
neem.
Waarom is parochievernieuwing voor jou belangrijk?
Parochievernieuwing is voor mij belangrijk omdat
we dreigen een niet-vitale geloofsgemeenschap
te worden. We zijn een gesloten en
steeds kleiner wordende en vergrijsde ‘club’ aan het worden,
waar ‘we het altijd zo gedaan hebben’.
‘Waar staan we nu zelf
voor?’ ‘Welke rol heeft
God in ons eigen leven?’ en ‘Hoe kunnen
we onze medemens
verwelkomen in onze
geloofsgemeenschap?’,
zijn vragen die mij bezighouden. En het belangrijkste eigenlijk is verjonging; de
aandacht voor jonge gezinnen
met andersoortige vieringen misschien.
Ik geloof dat het Leerhuis nog meer zou kunnen
betekenen in de vergroting van de toerusting van
de parochianen.
Waar staat de geloofsgemeenschap volgend jaar?
Ik hoop dat we volgend jaar kunnen zien dat parochianen in geloof elkaar kunnen vinden en samen enthousiast vormgeven aan een levendige
geloofsgemeenschap.
Wat is je droom voor deze geloofsgemeenschap?
Een geloofsgemeenschap te worden waar een
buitenstaander wenst bij te kunnen horen. En dat
dat natuurlijk kan.
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Secretariaat
Werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Op dinsdag en donderdag gesloten.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven
Telefoon: .......................... 0172-612255
E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl
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Wandel voor een ander
Gedurende de vastentijd organiseerde de Vastenactie een virtuele tocht door Afrika. Deelnemers
legden kilometers af in Nederland
en registreerden deze op de website ‘Wandel voor een Ander’. De
actie werd een groot succes. Er
deden uiteindelijk 350 mensen
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EV

EV

EV
EV

EV

Locatieraad
Voorzitter: ......................... Joost Rooms
Secretaris: ................................ Ali Sluis
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl
R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Beheerder: .................. Gijs Hoogeveen
Telefoon: .......................... 06 81578367
Actie Kerkbalans
Ernst Reiche ..............................................
kerkbalansbodegraven@sintjandd.nl
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper
Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322
tnv Parochie St. Jan de Doper
Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl
De Doortocht
Doortocht 11, 2411 DS, Bodegraven
Telefoon: ........................... 0172-552316
E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl
Redactie
Anne-Marieke Kromwijk .........................
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl

Bodegraven

EV

EV = Eucharistieviering; WCV = Woord en Communieviering; EV** = Opname geloofsleerlingen.
Voor actuele informatie zie: www.sintjandd.nl/vieringen.html.

Datum
za 8 mei

Bodegraven

Familieberichten
Overleden
Johannes Josephus Vergeer
Hendrikus Rodenburg
Anna Bernadina de Wit-van
Schaik
Willy Maria de Wit

mee die 35.000 km hebben gelopen. De opbrengst voor de Vastenactie was bijna 24.000 euro. Onder de deelnemers was een groep
zusters en paters van het kloosterverzorgingshuis Notre Dame
in Tilburg, vooral 80+, die in de
kloostertuin heel wat kilometers
hebben gemaakt (zie
www.vastenactie.nl/
verhalen)
Ik had mezelf als
doel gesteld om
iedere week de afstand van een marathon, 42 km, wandelend en hardlopend
af te leggen. En natuurlijk heb ik even
extra mijn best gedaan om kilometers
op de website te loggen toen we virtueel
door Tororo (Oeganda) kwamen, waar ik
ben getrouwd met
Patrick. Ik heb mijn
doel gehaald en het was leuk.
Zelfs lopen in de regen was oke.
Normaal blijf ik dan thuis, nu genoot ik van de natuur. En tijdens
mijn tochtjes merkte ik weer hoe
mooi de omgeving is. We kunnen
nu niet naar Afrika, maar mij hoor
je niet klagen.
Anne-Marieke Kromwijk
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Deze keer is in de kerkestafette Simone Langendijk aan het
woord. Zij is koorlid.
Bodegraven

Wie is Simone Langendijk?
Ik ben een trotse moeder van
twee kinderen en grootmoeder
en ik woon sinds 2012 met veel
plezier in Bodegraven.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk als zorg-/woonbegeleidster bij Philadelphia, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een
fijne werkomgeving met mooie,

< Uit het archief
Op de nieuwe website, die onlangs live is gegaan, kunt u
de historie lezen over onze
RK-Willibrorduskerk. Het is interessant en mooi om te lezen
dat we informatie en feiten
kunnen putten uit het archief.
Zodoende kwamen we op het
idee om af en toe historische
archiefstukken te laten plaatsen in De Voorloper.
Bijgaand kunt u een brief lezen
uit 1916 van het Bisdom Haarlem
(Bisdom Rotterdam bestond nog
niet). Daarin wordt opgeroepen
een geitenfokkerijvereniging op
te richten. Leuk om te lezen, het
brengt wellicht een glimlach op
uw gezicht. Wij kunnen ons niet
voorstellen een dergelijk verzoek
te ontvangen van ons Bisdom.
Piet Boers en Ans Scheer
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bijzondere mensen en
prettige collega’s. Ik ga
dan ook graag naar mijn
werk! Verder reisde ik,
tot voor kort, twee keer
per jaar naar Amerika.
Daar woont mijn dochter met haar gezin. En
dat is genieten, al steekt
corona nu een spaak in
het (vliegtuig)wiel. Maar
gelukkig zijn we allemaal nog gezond en dat
is een zegen!
Wil je vertellen over de
werkgroep waar jij bij
betrokken bent?
Ik zit niet zozeer in een werkgroep,
maar het grappige is dat ik in bijna al onze koren zing. Zingen is
mijn lust en mijn leven. Dus grijp
ik alle kansen aan die mij zo welwillend geboden worden in het
dames- en herenkoor. Ik zing dus
ook in het middenkoor Alegria, de
Cantorij, het rouw- en trouwkoor,
het koor van de Vijverhof enz. Het
mooie is ook dat je op deze manier
dienstbaar bent aan de viering en
zo je steentje bij kunt dragen.
Wat vind je zo leuk aan dit vrijwilligerswerk?
Het prettige van in een koor zingen is, dat het een teamsport is.
Dat je met elkaar werkt aan een
mooi resultaat. Bovendien ontmoet je ook weer allerlei leuke
mensen.
Waar word je nog meer blij van?
Natuurlijk van mijn kinderen, van
verblijven in de natuur, van mooie
muziek en van alle lieve mensen
om mij heen.

Bodegraven

Kerkestafette

Wil je nog iets kwijt?
Ik wil wel even kwijt dat we in
Bodegraven rijk zijn met ons
pastoraal team, onze organisten,
dirigenten en de vele vrijwilligers.
Heb je naast het zingen in allerlei
koren nog tijd voor hobby’s?
Ik hou van lezen en handwerken.
Wat is je grootste droom of wens?
Mijn grootste wens is natuurlijk
dat we zo snel en zo gezond mogelijk weer naar normaal gaan! En
verder zou het fijn zijn als we wat
meer zouden beseffen hoezeer
wij mensen elkaar nodig hebben.
En wat mezelf betreft: ik ben een
dankbaar en tevreden mens en
blij met mijn leven.
Aan wie geef je het stokje door?
Ik geef het stokje graag door
aan Sonja van de Pol. Zij is onze
eerste vrouwelijke koster en bovendien heeft zij mij aangeraden
eens naar een vrijdagochtendviering te komen.
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Boskoop
R.K. Geloofsgemeenschap
H. Joannes de Doper

Boskoop

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

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

OVER ONS….

Uit de locatieraad
Bijna een jaar ben ik nu lid en
voorzitter van de locatieraad
van Boskoop. Ik begin wat ingewerkt te raken en te wennen
aan mijn rol als voorzitter. Dat
onze geloofsgemeenschap veel
vrijwilligers heeft dat wist ik,
maar verrast ben ik over het
vele werk en de gedrevenheid
van deze groep parochianen.
Complimenten.
Naast alle zaken die gewoonweg
geregeld moeten worden, is er
grote zorg voor het levend houden van ons geloof en onze geloofsgemeenschap. Dat vraagt
van onze pastoraatsgroep blijvende zorg. Velen spannen zich

daarvoor in. Ook nu proberen we
hier vorm aan te geven. Blij was
ik toen na de eerste coronagolf
afgelopen voorjaar wij weer konden starten met de vieringen in
de kerk, ook al mogen er maar 30
mensen in de parochiezaal. Met
de aangeschafte livestream bereiken we gelukkig veel mensen
thuis. Dat de uitbreiding van het
pastoraal team daar een extra
boost aan zal geven, is vanzelfsprekend.
In de gesprekken in de locatieraad horen we de zorg voor de
communicanten, de vormelingen,
de geloofsleerlingen, de koorleden, de verzorging van de kerk,
het huisbezoek, zomaar voorbeelden die direct raken
aan het levend houden
van ons geloof. Geloof
dat je doorgeeft, dat
je voorleeft, dat je actief laat worden, dat je
onderhoudt, dat je uitzingt, dat je aandacht
doet geven, dat inspireert, dat motiveert, dat
blijheid brengt, dat …
Dat er hart is voor onze
geloofsgemeenschap
blijkt ook uit de financiële ondersteuning Ò
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de Actie Kerkbalans tot nu toe
mochten ontvangen. Geweldig
dat dat ook op dit vlak tot uiting
komt. Het geeft daarmee de locatieraad het vertrouwen dat wij
de dingen goed doen. Het zijn
van een levende geloofsgemeenschap waar we samen voor willen
staan. Die heel gewone zaken,
zoals onder andere het regelen
van de vieringen, het bestellen
van de missaaltjes, het bijwerken
van de administratie, zorgen dat

de financiën kloppen, ook dat zijn
zaken die voorbij komen.
Wij zijn vertegenwoordigd in het
parochiebestuur, samen met
de zes andere geloofsgemeenschappen vormen wij de Sint Jan
de Doperparochie. Een parochie
waarin elke locatie haar eigen
karakter en sfeer kan en mag
behouden. Waarin wij een uitnodigende kerk met open deuren
willen zijn.
Graag wil de bouwcommissie een

aantal zaken aanpakken. Er moet
geschilderd en verbouwd worden.
De plannen liggen klaar en alles is
erop gericht om dat dit jaar uit te
voeren. Het moet dan toch maar
gedaan worden. Letterlijk werken aan onze kerk, dat is naast
het geestelijke werk ook werken
aan een levende geloofsgemeenschap, dichtbij en tastbaar.
Bijna een jaar lid en voorzitter van
de locatieraad, met veel plezier.
Jan de Vries

Boskoop

Ò die wij naar aanleiding van

Historie RK-kerken in Boskoop
Door Reeuwijk werden wij in
de Voorloper van maart op het
idee gebracht om ook over de
Rooms-Katholieke kerk van Boskoop terug te gaan in de historie.
De geschiedenis van de kerk in
Boskoop kunnen we laten beginnen in 1233. In dat jaar schreven
Graaf Floris IV en de heer Gerrit
van Amstel een brief. In hun brieven werd gesproken over een aan
Johannes de Doper gewijd kerkje. Volgens de meeste bronnen
stond dit kerkje op de plaats
van de huidige Dorpskerk.
Veel weten we niet over
dat kerkje, mede doordat in 1753 bij de brand
in het 'Regthuys', het archief van Boskoop verloren is gegaan. Wel is zeker
dat in 1549 begonnen werd
met de bouw van een stenen
kerk. Op dezelfde locatie en nog
steeds Katholiek, misschien al
Rooms-Katholiek. De bouw heeft
minstens geduurd tot 1566.

Hoe weten we dit? Toen na de
brand in 1895 de inmiddels Nederlands Hervormde Kerk werd
gesloopt, vond men in de toren
vijf boekjes. Drie van deze boekjes
waren gedateerd 1566. De toren
uit 1549 heeft stand gehouden tot
1 oktober 1895. De kerk uit 1549

werd in 1779 gesloopt en vervangen door een in 1783 in gebruik
genomen nieuwe kerk. Deze kerk
ging in 1895 door brand verloren.
De in 1566 in de Zuidelijke Nederlanden begonnen beeldenstorm
waaide over naar onze omgeving
en de kerk van Boskoop werd Ò
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Protestantse, Gereformeerde Kerk. Katholieken van Boskoop konden nog tot 1639 gebruikmaken van de kerk in Middelburg.
Na 1639 werd door Katholieken

uit Boskoop, Reeuwijk, Sluipwijk,
Noord-Waddinxveen, Zuidwijk en
Randenburg gekerkt in de schuilkerk van Randenburg. Pas in 1867
kreeg Rooms-Katholiek Boskoop

weer een eigen kerk. Die stond aan
het Reijerskoop en werd in 1970
vervangen door de kerk aan de A.P.
van Neslaan, die op 31 januari 1971
werd ingewijd.

Soep voor Vastenactie groot succes

Boskoop

Zaterdag 20 maart tussen 10.00
en 12.00 uur kon de soep voor de
Vastenactie na reservering worden opgehaald. De dames van
de vastenkookgroep Anita, Carla,
Lily, Marga en Yvonne hadden in
overleg met elkaar thuis allemaal
soep gekookt nu een gebruike-

lijke Vastenmaaltijd door corona
niet mogelijk was. Door hun befaamde kookkunst konden diverse heerlijke soepen aangeboden
worden. Champignonsoep, mosterdsoep, courgettesoep, tomatensoep, zoete aardappel-courgettesoep, het was er allemaal

Wijkvertegenwoordiging
Goed nieuws! Na een lange zoektocht is het eindelijk gelukt om
een nieuwe wijkvertegenwoordigster te vinden voor wijk 2 (Voshol, Spoelwijkerlaan, Rijneveld,
Wijkdijk, Alfensvaart). Na bijna 20
jaar gaat Joke Nieuwesteeg het
22

stokje overgeven aan Ria Westgeest van de Goudse Rijweg. Joke,
dank je wel voor je inzet als wijkvertegenwoordigster en Ria wensen wij succes met haar wijk 2.
Corrie Stolker

voor het parochiële eigen goede
doel van de Vastenactie: renovatie van de keuken in het tehuis Lar
Vincentino voor ouderen en ouderen met beperking in Brazilië.
Het was prachtig weer, dus geheel
coronaproof konden de soepliefhebbers aan een 'loket' in een
buitendeur van de parochiezaal
de meegebrachte pan of schaal
laten vullen. En de opbrengst?
Die was geheel netto € 339,-. Een
bijzonder woord van dank is echt
op zijn plaats aan de dames van
onze kookgroep, die hun inzet, tijd
en ingrediënten schonken voor
het goede doel. Heel erg bedankt
dames voor jullie heerlijke soep!
En natuurlijk ook dank aan u allen
die de soep kochten! We hebben
zo'n idee dat dit voor herhaling
vatbaar is.
Namens de pastoraatgroep:
Karin en Tineke

Familieberichten
Overleden
Mevrouw A.E.M. Wickel-Uitenbroek
Mevrouw A.M.J. van Ruijven-Frehe
Mevrouw M. van Leeuwenvan Halteren

Digitale collecte (Givt) en QR-code
Sinds enige tijd werken wij,
naast de contante collecte,
ook met een digitale collecte,
waarbij u met uw mobiele telefoon kunt doneren. Dit doen wij
met behulp van de Givt-app (te
downloaden via www.givtapp.
net/download). Daarna kunt u
zichzelf registreren als gebruiker door uw gegevens eenmalig
in te vullen.
Daarna kunt u op verschillende
manieren doneren met de app.
Wij maken gebruik van QR-codes.
In de kerk zijn er (verschillende)

QR-codes te vinden bij het Mariabeeld voorin de kerk, bij de missaaltjes en bij het collectemandje. Ook bij de mand voor de voedselbank in de hal van de kerk ligt
een aparte QR-code. Zo komen
de verschillende bijdragen op de
juiste plaats terecht.

ven via Givt is volledig anoniem.
Als u vragen heeft of wilt u geholpen worden bij de installatie of
registratie van de Givt-app, vraag
dan hulp bij de penningmeester
of via het secretariaat.

Ook tijdens de vieringen via de
livestream
www.kerkomroep.
nl/#/kerken/00015) wordt er tijdens het collectemoment een
QR-code getoond, zo kunt u ook
dan bijdragen aan de collecte. U
kunt zelf een bedrag kiezen. Ge-

Boskoop

Ò een

Bloesems voor
bijzondere actie
De geplante appelbomen in de
voormalige kosterstuin staan
voor het eerst prachtig in bloei.
En nu is het natuurlijk wachten
op appels voor de Voedselbank!

De Groene Tip
Welke tip uit jouw dagelijks doen en
laten wil jij doorgeven aan anderen
voor een beter milieu?
Pauline: 'Ik let op de verpakking bij
het winkelen. Ik gebruik herbruikbare zakjes voor groente en fruit,
herbruikbare broodzakken en kaasdoeken. Ze kunnen zo in de koelkast
en na gebruik in de wasmachine en
weer worden gebruikt. Als je vers
inkoopt kun je zo ook nog eens veel

verpakking uitsparen. Maar ook bij
voorverpakte producten zijn zinvolle keuzes te maken. Steeds meer
verpakkingen zijn scheidbaar in recyclebare materialen, zoals koekjes,
biscuitjes en zoutjes, die hoe langer
hoe meer in eenvoudig recyclebaar
plastic verpakt zijn.'
Dit is een rubriek vanuit de Groene
Kerkgedachte.
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Oecumene-update

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Antonius van Padua
Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl
H. Joseph, Aalberseplein 2

Gouda

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: .................
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De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl
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Hulp gezocht voor rendement
uit ontvangen nalatenschap
Onze Goudse geloofsgemeenschap heeft meer dan tien
jaar geleden uit een nalatenschap, naast andere zaken die
inmiddels verkocht zijn, een
beperkte muntenverzameling
ontvangen (ca. honderd stuks,
oudere guldens maar ook herdenkingsmunten).
Wij kunnen de zilveren munten en
ook de gouden herdenkingspenning natuurlijk tegen de edelmetaalwaarde verkopen, maar wellicht
is er via verzamelaars/marktplaats/
een muntenhandel of zo ook voor
de gehele collectie een hogere
opbrengst mogelijk. Het locatiebestuur doet daarom deze oproep
aan jullie.
Is er onder jullie iemand die het leuk
vindt deze collectie te gelde te maken ten behoeve van onze locatie.
De opbrengst willen we tezamen
met de opbrengst uit de andere

verkoop besteden aan de kosten
voor het plaatsten van de beelden
die oorspronkelijk in de OLV Hemelvaartkerk stonden.
Heb je hiervoor interesse en tijd
de komende drie maanden, meld
je dan even bij mij, dan kunnen we
een en ander in gang gaan zetten.
Peter Pennekamp, penningmeester.
gouda@sintjandd.nl

Familieberichten
Overleden
C.M. Schönwetter-Thuijs
M.A. Markus-Angenent
A.W. Verbakel-Steenkamer
E.J.A. van Gessel
M.C. van Bakelen-van der Voort
P.C.M. Knijff-de Rijk
B.J.L.M. van Welij
T.M. van de Loo-Verhaar
J.F. Nijkamp

Weilandklooster
Een aantal mensen van de PKN
zusterkerken in Gouda hebben onder leiding van Joyce Schoon, diaconaal consulente van de Veste,
het initiatief genomen het Weilandklooster op te richten. In dit groene
klooster, waarvoor een fysieke plek
in het Groene Hart zal worden gecreëerd, kunnen 'mensen op adem
komen, zich bezinnen, stilte ervaren, creatief bezig zijn, zorg dragen
voor de aarde, leren over duurzaam
leven, ontmoeten en samen leven.'
'Het Weilandklooster bestaat uit
een aanbod van activiteiten, waaronder de meditatieve Mijmerwandelingen elke 1e zondag van

de maand. In de toekomst komt
er een voedselbos en een leefgemeenschap'. De zorg voor de aarde, christelijke spiritualiteit, verbondenheid en creativiteit staan
daarbij centraal.
Vanuit de stuurgroep van dit
prachtige initiatief is de vraag gekomen of er ook een (jonge) parochiaan mee wil denken in de stuurgroep. Pastor Rob Lijesen heeft
zich hiervoor aangemeld, maar het
zou mooi zijn als er ook een parochiaan is die zich hiermee actief
bezig zou willen houden. Kijk eens
op de website weilandklooster.nl
en meld je bij mij als je er enthousiast voor bent geworden!

Ellen Verrips
Afgevaardigde van de R.K. Kerk
in de Raad van Kerken Gouda
ellen.verrips@gmail.com
Actuele info: www.rvkgouda.nl

Gouda

Gouda

Historie Rooms-Katholieke kerk Gouda #1
De Uitstorting - Hoe de RoomsKatholieke kerk in deze streken
terecht is gekomen.
1200 – 1852
Wist u dat de geschiedenis van
onze parochie in Gouda ouder is
dan Gouda zelf?
In het gebied (de huidige polder)
Bloemendaal stichtte de bisschop
van Utrecht in de 12de eeuw een
kleine parochiekerk. Maar de stad
werd met zijn strategische positie
aan de Gouwe en de IJssel en zijn
handel veel belangrijker en rijker. In
1272 kreeg Gouda daarom stadsrechten (van de graaf) en in 1278
kreeg Gouda zijn eigen parochiekerk. Het kapittel van Oudmunster
te Utrecht onderhield deze kerk.

Eeuwenlang was de St. Jan (dé
Sint Jan in het centrum van Gouda)
de enige parochiekerk voor de stad.
Natuurlijk kwamen er ook kloosters.
Die hadden een kapel alleen voor

interieur OLV-Hemelvaartkerk

eigen gebruik. Dit alles veranderde in 1572 toen de Watergeuzen
Gouda veroverden. De katholieke
religie werd verboden en de St. Jan
werd geschikt gemaakt voor de gereformeerde religie. Van de ene op
de ander dag moesten de missen in
het geheim worden gevierd. Gelukkig waren pastoor Schoonhoven en
zijn opvolgers niet voor een kleintje
vervaard. Eerst werden de kloosterkapellen gebruikt, maar na 1580
en de sluiting van de kloosters werden woonhuizen de schuilplaats.
Pastoor Pieck vierde de mis vaak in
zijn eigen huis. Zijn opvolger pastoor Purmerent kon met het geld
van een aantal rijke katholieken
vanaf 1615 weer een vaste plaats
voor de bijeenkomsten kopen Ò
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Interieur St. Josephkerk 1767-1902

17de eeuw nam de druk af en kregen de statiepastoors meer lucht.
Zo werd de Keijzerstraatstatie in
1665 vergroot en verfraaid.
De Franciscanen hadden al in de
middeleeuwen een klooster gehad.
Zij kwamen terug in Gouda in de
persoon van pater Gregorius Simpernel. Hij meldde zich als assistent bij pastoor Purmerent in 1633.
Maar na een ruzie tussen de beide
geestelijken betrok Simpernel een
huis aan de Hoge Gouwe en in 1649
liet hij na zijn dood een mooie kerk
met huis na. Deze St. Josephkerk
bleef bestaan tot 1732, toen het
gebouw wegens bouwvalligheid
werd gesloopt. Pastoor Reynier van
de Bosch bouwde een schitterende nieuwe Josephkerk, maar die
brandde in 1767 helemaal af. Dat
was het moment om een nieuwe,
nog grotere kerk te bouwen. Maar
ook deze bleef verborgen achter de
gevel van het huis ervoor.
Intussen kwamen er nog een paar
kleine staties: De Tol, die ook al
werd gesticht in 1634 door een
voormalige assistent van Purmerent, die met ruzie wegging. In
1795 gingen De Tol en de St. Jan

de Doperstatie samen. De beide
staties waren inmiddels losgekomen van de Rooms-Katholieke kerk
en tegenwoordig kennen we deze
richting als Oud-Katholiek. Ook de
andere statie, De Brasem, werd in
1621 gesticht door een priester die
onmin had met Purmerent. Deze
statie bleef bestaan tot 1814 en
werd toen samengevoegd met de
Keijzerstraatstatie. Maar de oude
kerk was gammel en werd ook te
klein. Dus pastoor Sem zocht een
nieuw gebouw. De Gasthuiskapel
leek hem geschikt. Maar de Lutheranen huurden deze nog. Omdat
deze kapel te groot was voor de
Lutheranen, wilden zij best vertrekken. Dat ging niet zonder slag
of stoot. De burgemeester van
Gouda was fel anti-papistisch en
pas na een hard politiek gevecht
kon in 1818 het gebouw worden
betrokken. Daar zou de kerk steeds
vaker Onze Lieve Vrouw Hemelvaart worden genoemd. Het was in
deze tijd van de Hollandse Zending
voor de katholieken een hoop geploeter. Hoewel het in de loop van
de tijd beter ging, zou het pas in
de tweede helft van de 19de eeuw
echt beter gaan.
De expositie in de Antoniuszaal in
Gouda laat diverse beelden zien
bij deze historie. U bent van harte
welkom voor of na een viering of
tijdens openingstijden van het secretariaat.
(*) Een baljuw is een overheidsdienaar, die verantwoordelijk was voor
de ordehandhaving en misdaadbestrijding. In termen van nu: de officier van justitie en politiecommandant tegelijk.

Reeuwijk
R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder
Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

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

Palmpasenstok maken
Vrijdagmiddag 26 maart zijn er
palmpasenstokken gemaakt.
Er kwamen 27 enthousiaste
kinderen uit school die gelijk
druk aan de knutsel gingen om
de allermooiste stok te maken.
De houten kruisen werden met de
minuut fleuriger en kleurrijker. Tijdens het freubelen met de kinderen gesproken, waarom elke lekkernij eraan gehangen werd. Welke
gedachte er schuil gaat bij de pinda’s, rozijnen, eitjes, sinaasappel,
broodhaantje en buxustakje. Mooi
om te zien wat ze al wisten en wat
voor ideeën er bij ze opkwamen.

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.

En na 1,5 uur knutselen was er een
prachtige verzameling palmpasenstokken. Op palmzondag heeft
de pastoor ze gezegend en zijn de
kinderen op pad gegaan. Ondanks
de afstand, door de coronaregels,
waren de reacties positief. Mensen waren blij verrast, vonden
het zo leuk en lief van de kinderen.
Echt even een mooi lichtpuntje,
een hart onder de riem, in deze
toch al gekke tijd! En de lekkere
druiven, mandarijnen, bananen
en appels waren geschonken door
Bob Vermeulen.
Alle kinderen, vrijwilligers die hebben geholpen en een ieder die een
donatie heeft gedaan, heel erg
bedankt!

Reeuwijk

Gouda

tal huizen op de plaats waar nu nog
steeds de Oud-Katholieke kerk is
gevestigd.
Inmiddels was duidelijk dat er in
de Nederlanden geen ruimte meer
was voor bisschoppen en parochies. De godsdienst die was toegestaan was de gereformeerde
religie. Voor de katholieke kerk werden de Nederlanden een missiegebied, met als hoogste vertegenwoordiger een Apostolisch Vicaris.
Deze had een aantal aartspriesters
als ondersteuning. Omdat het een
missiegebied was, konden kloosterorden hun missionarissen sturen. De Jezuïeten waren de eerste
en de eerste die zich vestigde was
pater Borluyt. Hij kreeg in 1615 van
de Rovenius, de Apostolisch Vicaris, toestemming daarvoor. Zijn
opvolger, pater Martini, wist een
aantal huizen aan de Keizerstraat
te kopen, die de basis werden voor
de kerk van Onze Lieve Vrouw ten
Hemelopneming, beter bekend als
de Keijzerstraatstatie. Hier kregen de katholieken een fraaie kerk.
Maar het bleef moeilijk, want omdat de rooms-katholieke religie
verboden was, kregen alle staties
te maken met vervolgingen. Vooral aan het begin van de 17de eeuw
viel de baljuw (*) regelmatig binnen.
Al snel ontdekten baljuws in heel
Nederland dat het lucratiever was
om de katholieken af te knijpen en
af te persen, dan om ze werkelijk
te vervolgen. Met als gevolg dat de
staties in Gouda per jaar ongeveer
300 gulden moesten betalen om
met rust te worden gelaten. De Jezuïeten daarentegen betaalden het
dubbele, want die werden meer gevreesd. In de tweede helft van de

Foto SAMH

Ò en inrichten. Hij kocht een aan-

Familieberichten
Overleden
Thea Verweij-Carlier
Nico Overdam
Anne van Zoest
Leo van den Berg

Bart Wiekart en Marian Verhaegh
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In het eerste deel van de kerkhistorie zijn we geëindigd met
de reformatie waarbij de katholieken geen kerk meer hadden. Toch kunnen we uit de
archieven opmaken dat er wel
degelijk gekerkt werd door de
katholieke gemeenschap.

Reeuwijk

We lezen dat Sebastiaan Francken
in 1643 vanuit overheidswege een
onderzoek moest instellen naar
de verboden godsdienst (katholicisme). Hij kwam tijdens zijn onderzoeksreis tot de bevinding dat
er in Sluipwijk geen godsdienstige
bijeenkomsten werden gehouden.
Hoe anders was dat in Reeuwijk.
De katholieken kwamen in grote
getalen samen in Randenburg en
wel in het huis van pastoor Jacob
Piek. Sebastiaan trof de pastoor
niet thuis, maar stelde wel een onderzoek in. Het voorste gedeelte
van het huis werd bewoond door
de pastoor en zijn vader en het
achterste gedeelte door iemand
die het boerenbedrijf uitoefende.
Belangrijk was wat Francken optekende over de zolder. Daar stond
een altaar en op de zolder was
plaats voor 100 mensen. Kortom,
de katholieken kerkten stiekem in
de boerenwoning in Randenburg.
De mensen kwamen uit Reeuwijk,
Middelburg, Sluipwijk, Boskoop en
Noord-Waddinxveen.
In de hierop volgende 100 jaar
is bijna niets opgetekend. Pas
in 1774 lezen we over de kerk in
Randenburg, gebouwd op de kavel die thans ligt ten noorden van
boerderij nr. 13.
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Het klooster in Reeuwijk, hoe staat het daar mee?
Naast de kerk in Reeuwijk-Dorp
staat rechts de pastorie en links
een klooster. Lang geleden woonden hierin de nonnen die ook de
school achter het klooster runden. Later werd het verhuurd aan
een bedrijf en nu staat het alweer
enige jaren geleden leeg. En wat
zijn de plannen nu?

De ingang was niet aan de Randenburgseweg, maar aan de
achterzijde waar de hoofddeur
zich bevond, die alleen werd geopend bij bijzondere gelegenheden zoals een begrafenis (het
kerkhof was achter de kerk). In de
buitenmuur aan de wegzijde waren in de twee nissen de beelden
van de patroonheiligen geplaatst:
Petrus en Paulus, welke beelden
nu nog zichtbaar zijn in de kerk.
Het kerkje werd in 1821 met een
torentje verfraaid. Rechts van de
kerk was de pastorie.
Over het interieur van de kerk valt
nog te melden dat in het midden
een groot aantal stoelen stond,
die waren bestemd voor de
vrouwen en aan beide zijkanten
waren banken waar de mannen
mochten plaatsnemen.
Ook werd er in 1821 een officieel kerkhof aangelegd. Pastoor
Joannes Coeleman nam daarvoor het initiatief. Hij was ook de
eerste die daarop werd begraven,
want op de dag van de inwijding
van het kerkhof overleed hij.

Maar er kwamen mindere tijden
voor de Randenburgse kerkgemeenschap, zo rond het jaar 1858.
Door de drassige ondergrond begon het kerkgebouw te verzakken
en te scheuren. De pastoor en de
deken adviseerden aan de bisschop om een nieuwe kerk en pastorie te bouwen in Randenburg.
Maar dit vond het Boskoopse gedeelte van de parochianen geen
goed idee. Zij gingen geld inzamelen voor een eigen kerk in Boskoop.
En op 29 mei 1865 was het zover:
Boskoop mocht van de bisschop
een zelfstandige parochie worden. Maar hoe nu verder, want ook
Noord-Waddinxveen haakte af. In
1875 besloot het kerkbestuur om
de kerk te gaan restaureren, maar
het was lapwerk want ruim 13 jaar
later was de kerk een bouwval.
Pastoor Mutsaers ging met de
kerkbestuursleden rond de tafel
zitten om zich te buigen over de
vraag wat er moest gebeuren.
Dit kunt u lezen in deel 3 van de
kerkhistorie Reeuwijk.

Vele vrijwilligers binnen de geloofsgemeenschap werken samen
aan en denken na over een nieuwe
functie van het monumentale gebouw. Wellicht herinnert u zich nog
de steigers die rond het gebouw
stonden toen het klooster een grote opknapbeurt kreeg. Een project
waar we als geloofsgemeenschap
bijzonder trots op mogen zijn. Tijdens het onderhoud onderzochten
verschillende personen de mogelijkheden van een herbestemming.
De locatieraad baseerde zich op hun
onderzoek en conclusie en sprak de
voorkeur uit om het gebouw een sociale functie te geven.
Er volgde overleg met gemeente,
brandweer en woningbouwvereniging Reeuwijk om tot een plan te

komen. In januari 2020 is dit in een
informatiebijeenkomst, samen met
de Woningbouwvereniging, gepresenteerd. Het plan was om het
kloostercomplex in te richten als
zorginstelling.
In deze drukbezochte bijeenkomst
werden naast vele positieve reacties, ook zorgen geuit. Een groep
parochianen stelde de locatieraad
voor een alternatief plan te ontwikkelen. Deze personen zijn verenigd
onder de naam Stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk (www.monumentaalerfgoedreeuwijk.nl). Deze
stichting heeft als doel het kloostercomplex te behouden voor en
door de dorpsgemeenschap.
Ze zijn aan de slag gegaan met het
Thuishuisconcept waarbij het kloostercomplex wordt omgebouwd naar
appartementen voor eenzame ouderen.
Er is onderzoek gedaan naar de
technische haalbaarheid, gewerkt
aan het benodigde draagvlak bij de
gemeente en andere overheidsinstanties en gekeken naar de financiële haalbaarheid van het project.
Nadat dit alles met voldoende vertrouwen was afgerond, is gesproken

Uit de pen van Laura
Hoi allemaal,
Ik heb de pen gekregen en dat
vind ik leuk. Ik ben Laura van der
Werf en ik ben 11 jaar oud. Mijn
ouders zijn Wiro en Irma en ik heb
2 broertjes Tim en Rick. Ik zit op
basisschool De Bron in groep 7.
Elke donderdagmiddag ben ik te
vinden bij het kinderkoor waar ik
al vanaf groep 3 op zit. Ik vind het

kinderkoor erg leuk en het leukste is een solo mogen zingen of
meerstemmig, ook het jaarlijkse
uitje en zingen voor de Lions is
altijd een feestje. Verder zit ik nog
op de dansmariekes, scouting en
op de musicalschool Mirakel waar
we nu aan het oefenen zijn voor
een voorstelling in de Goudse
Schouwburg. We spelen in juni de

over de voorwaarden en condities
waaronder de stichting het klooster
zou kunnen kopen. Afgelopen najaar
hebben de stichting en het parochiebestuur hierover overeenstemming bereikt, maar daarmee zijn we
er nog niet. Ook is er toestemming
van het Bisdom vereist voor een
dergelijke ingrijpende transactie. We
verwachten dat de Bisschoppelijke
Machtiging binnen enkele weken zal
worden afgegeven en de koopovereenkomst kan worden gesloten.
De volgende stap is dat het stichtingsbestuur aan de slag gaat met
het mobiliseren van de dorpsgemeenschap. Naast bekendheid met
het project, hoopt de stichting ook
dat de dorpsgemeenschap bijdraagt in de financiering van het
project. We hopen ergens komend
najaar het kloostercomplex aan de
stichting te kunnen overdragen
zodat de stichting kan starten met
de verbouw. De streefdatum voor
openstelling van het gebouw met
nieuwe bestemming staat gepland
voor medio 2022, dan heeft het
klooster weer een levende, sociale
functie.

Reeuwijk

Kerkhistorie RK-kerk in Reeuwijk #2

musical Alice in Wonderland waar
ik heel veel zin in heb. Toen ik geboren was, ben ik gedoopt en in
groep 4 heb ik mijn Eerste Heilige
Communie ontvangen. Volgend
jaar zit ik in groep 8 en ga ik voor
mijn vormsel. Door het kinderkoor
zing ik best vaak in de kerk en
een stukje voorlezen in de viering
vind ik ook leuk om te doen.
Groetjes, Laura
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Historie

R.K. Geloofsgemeenschap
St. Victor
Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
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

Waddinxveen

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 pastoraatsgroep
Van een parochiaan ontvingen
wij onderstaand dankwoord
naar aanleiding van de vieringen rondom Pasen. Beter dan
dit kunnen wij het niet omschrijven:
Vanaf deze plaats wil ik graag alle
vrijwilligers bedanken die ervoor
gezorgd hebben dat we in deze
coronatijd toch kunnen terugkijken op een hele mooie Paasperiode in onze St. Victorkerk. Er is door
een grote groep mensen hard gewerkt om dit allemaal weer voor
elkaar te krijgen.
De Kruisweg met onze gebedsleiders was heel stijlvol, niet alleen
in de kerk, maar ook voor de men-

sen die via de livestream met ons
meekeken. Zij konden alle staties
uitvergroot zien op hun scherm,
nu was nog duidelijker te zien hoe
mooi onze staties zijn.
Ook de Paaswake en de vieringen
op Eerste en Tweede Paasdag waren erg mooi. De prachtige bloemen en een nieuwe verlichting op
het altaar zorgden voor een feestelijke uitstraling. En ook de muzikale ondersteuning tijdens alle
vieringen was weer prima verzorgd.
Wat boffen wij met al deze medeparochianen die er steeds voor
zorgen dat in deze tijd alles in
goede banen verloopt. Nogmaals
hartelijk dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben.

Door Reeuwijk in de Voorloper
van maart op het idee gebracht
om ook over de Rooms-Katholieke kerk van Waddinxveen terug te gaan in de historie.
De eerste katholieke kerk van
Waddinxveen stond aan de Kerkweg-West. Deze kerk was gewijd
aan de H. Petrus. De sleutels van
Petrus zijn nog altijd te vinden in
het gemeentewapen van Waddinxveen.
Toen de beeldenstorm ook Waddinxveen aandeed, werd de kerk
een protestantse, een gereformeerde kerk. Katholieken konden
nog tot 1639 gebruikmaken van
de kerk in Middelburg.
De kerk werd een Nederlands
Hervormde Kerk die na 1837 werd
gesloopt. In dat jaar bouwde de
Hervormde Gemeente een nieuwe
kerk bij de brug, de Brugkerk. Aan
de Kerkweg is de begraafplaats
de laatste herinnering aan de kerk
die daar ooit gestaan heeft.
Na 6 maart 1639 werd de kerk van
Middelburg een bijkerk van de Her-

vormde Kerk van
Boskoop. Katholieken
waren vanaf 1639 aangewezen
op een schuilkerk in Randenburg,
Over Middelburg en Randenburg
valt in de Voorloper meer te lezen
onder Reeuwijk.
De huidige Rooms-Katholieke St.
Victorkerk stond oorspronkelijk op
het grondgebied van de gemeente Bloemendaal. De patroonheilige van Bloemendaal was St. Victor. Toen Noord-Waddinxveen,
Zuid-Waddinxveen en Bloemendaal werden samengevoegd tot
één gemeente, Waddinxveen
werd de St. Victor de Rooms-Ka-

tholieke dorpskerk. Hiermee is ook
verklaard waarom deze kerk zo ver
uit het centrum van het dorp te
vinden is.

Familieberichten
Overleden
21 februari 2021 - Wilhelmina
Petronella de Waal-Verschragen
25 februari 2021 - Henrica
Adriana Segers-Gerts
8 april 2021 - Johannes
Theodorus Maria Rip

Fijn dat dit alles voor veel parochianen ook via de livestream te
volgen was, hoewel we natuurlijk
hopen dit alles volgend jaar weer
met een volle kerk te mogen vieren.
Een parochiaan

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

Laten wij hopen en bidden dat de
regels in mei versoepeld worden
en dat de vieringen met Pinksteren
weer samen in de kerk gevierd kunnen worden.
Sonja van Leeuwen

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

Het coronavirus heeft - net als
in 2020 - ook een grote streep
gezet door de gebruikelijke activitei-ten in de eerste helft van
2021 (klaverjasavonden, boekenmarkt en bridgedrive). Ze zijn niet
op een verantwoorde manier te
organiseren. Ook het VAC-win-

keltje, 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;

Waddinxveen

Waddinxveen

Facebook: VAC-Victorkerk.
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Digitale collecteren

R.K. Geloofsgemeenschap
St. Johannes' Onthoofding
Moordrecht/Gouderak
Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
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

Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: .......................................................
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

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

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl
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Livestream
Inmiddels kunnen ook in onze kerk
de vieringen via een livestream
gevolgd worden. De eerste
livestream was op zaterdag 27
maart 2021 en deze is goed bekeken. Hierdoor kunnen nu meer
parochianen de kerkdienst volgen,
want alle maatregelen in verband
met Covid-19 blijven van kracht
en we willen deze strikt naleven
voor een ieders welzijn! Het maximum aantal bezoekers blijft ge-

handhaafd op 30.
U kunt de livestream volgen door
de website www.sintjandd.nl te
raadplegen en naar vieringen te
gaan en daar te kiezen voor Moordrecht. Daarna op 'Live' klikken
en u neemt deel aan de 'digitale'
kerkdienst. Maar wilt u toch in de
kerk de dienst bijwonen, dan moet
u zich aanmelden door een e-mail
te sturen naar moordrecht@sintjandd.nl.

Het komt steeds vaker voor
dat men geen contant geld
meer op zak heeft. Dit is eigenlijk niet zo vreemd, want bijna
overal kan men met een pinpas
betalen. Met alle coronamaatregelen wordt het contactloos
betalen ook gestimuleerd.
Steeds meer kerken en goede
doelen gaan over op digitaal collecteren. Ook in onze geloofsgemeenschap
Moordrecht/Gouderak gaan wij deze mogelijkheid
aanbieden.
Vanaf heden kunt u op deze nieuwe manier deelnemen aan de col-

lecte. Er is gekozen voor GIVT om
gewoon te blijven geven. GIVT is
een app waarmee u altijd en overal mee kunt doen aan de collecte.
Zowel in de kerk, als thuis op de
bank (tijdens een livestream). De
app is gratis te downloaden in
de app-store of Google Play. Een
eenmalige registratie is voldoende. Uw bijdrage is volledig anoniem en veilig. Bovendien kiest u
zelf hoeveel u wilt geven. Giften
aan organisaties met een ANBIstatus zijn aftrekbaar van de belasting. Jaarlijks kan iedere gebruiker een overzicht downloaden van alle giften.

Hoe kan dit? De Dorpskerk is
herbouwd in 1657, op de huidige
plek aan het kerkplein, daar de
oorspronkelijke
Rooms-Katholieke kerk in 1574 was verwoest.
De Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap nam daardoor in 1661
een houten loods in gebruik als
kerk, op de huidige locatie aan het
Oosteinde. De Rooms-Katholieke
gemeenschap van Moordrecht/
Gouderak had daardoor tot 1852
geen katholieke begraafplaats.
Dus de begrafenissen werden
voortgezet, overeenkomstig het
recht van eenieder om op een
begraafplaats in de kerk te mogen worden begraven ongeacht
rang of geloof. Dit recht werd Ò

Uiteraard blijft het mogelijk om
contant uw bijdrage aan de collecte te geven.
Sjaak Langelaan, penningmeester
Geloofsgemeenschap
St. Johannes' Onthoofding,
Moordrecht/Gouderak
penningmeester@
moordrecht.sintjandd.nl

Priestergraf
In het tijdschrift 'Moerdregt' van
de Historische vereniging van
Moordrecht is een artikel geschreven over de grafstenen in
de Dorpskerk. Vroeger werden de
meeste mensen begraven in de
kerk, maar door toename van de
bevolking en de beperkte ruimte
in de kerk, die voller raakte, werden er meer mensen op het kerkhof om de kerk begraven. Aan de
hand van de nummers is na te
gaan wie in de Dorpskerk begraven is geweest. Op de lijst staan
twee Rooms-Katholieke pastoors.
Onder grafsteen 17 was Frederik
Schouten (1795) begraven en onder grafsteen 32 was Reinier Visser (1718) begraven.

Hoe gaat het nieuwe geven in
zijn werk?
- open de app
- kies het bedrag dat u wilt geven
- scan de QR-code of de 'zender' in
de collecte schaal (vanuit thuis
is het mogelijk om de locatie of
naam van de kerk te zoeken)
- druk op OK en uw bijdrage is gedaan.
De uitgebreide uitleg is te vinden
op de site www.givtapp.net.
Achter in de kerk ligt ook een korte beschrijving over het gebruik
van deze app.

Ò zwart-op-wit beschreven ten

tijde van de strijd om het eigendom van de kerk rond 1800. Hierbij werd wel besloten dat bij een
begrafenis van een gereformeerde de collecte aan de gereformeerden moest toekomen en bij
een begrafenis van een katholiek
de collecte aan de katholieken.
Uitgaande van een schrijffout
(wat vaak voorkwam) zijn pastoor
Reinier Visser eigenlijk Reinier
Visscher (op 22 december 1718 te

Moordrecht overleden) en pastoor
Frederik Schouten (op 22 december 1795 te Moordrecht overleden)
als Rooms-Katholieke pastoors
begraven in de Protestantse kerk
van Moordrecht.

Jongerenpagina
vervalt
Door een gebrek aan activiteiten als gevolg van de coronamaatregelen vervalt dit keer
de Jongerenpagina.

Moordrecht

Moordrecht

In de volgende Voorloper zal worden geprobeerd hiervoor een verklaring te vinden.
Frans Breedveld
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'Laat de Heilige Geest Zijn werk doen in jouw leven,
zodat de vruchten van de Geest in jou mogen groeien.'
De vrucht van de Geest

Gespreksvragen

Tijdens Hemelvaart vieren we dat Jezus opsteeg naar
God, Jezus’ Vader, in de Hemel. Tien dagen later vieren
we met Pinksteren dat de Heilige Geest uit de hemel
neerdaalde over de leerlingen van Jezus en andere
gelovigen. God stuurt de Heilige Geest, de Helper die
Jezus beloofde als Hij niet meer op aarde zou zijn. De
Heilige Geest mogen wij ook ontvangen om ons te helpen en te leren leven zoals God ons bedoeld heeft binnen Zijn koninkrijk.
De apostel Paulus legt in een brief aan de Galaten uit
dat als je je door de Heilige Geest laat leiden, je anders
gaat leven. Je leert om blij te worden van de goede dingen. En vanuit die goede dingen komen dan ook goede
vruchten voort: de vruchten van de Geest. Wat zijn dit
voor vruchten? Waar moet je dan naar leren verlangen?
In Paulus’ brief aan de Galaten (5:22) noemt hij negen
dingen waaraan je kunt herkennen dat de Geest in je
aan het werk is: 'Maar de vrucht van de Geest is liefde,
vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.'
Als je de Heilige Geest hebt ontvangen,
gaat Hij met jou aan het werk. En omdat het
de Heilige Geest is die met jou bezig is, heet
het ‘de vrucht van de Geest’: het is het resultaat van Gods werk. Jij mag je voor de Heilige
Geest openstellen, Hem elke dag opnieuw
vragen je te helpen en te leren leven
zoals God jou en mij bedoeld heeft

Enkele vragen om met elkaar in gesprek
te gaan over de vruchten van de Geest:
• Zijn er vruchten van de Geest die bij jou
al zichtbaar zijn?
- Zo ja, welke vruchten en kan je een
voorbeeld geven?
- Zo nee, zou je graag de hulp van de Heilige Geest ontvangen en Zijn vruchten?
• Zijn er onderdelen van de vruchten van
de Geest die bij jou meer zichtbaar zijn
dan bij anderen? Hoe komt dit denk je?
• Welke onderdelen van de vruchten van
de Geest zouden nog meer mogen gaan
groeien in jouw leven? Vind je dit lastig? Hoe komt dit?

Do

Recept fruitprikkers
Een leuke én lekkere manier om tijdens het maken
(en opeten) van deze vrolijke fruitprikkers met elkaar door te praten over de vrucht van de Geest.
Gebruik bijvoorbeeld de bovenstaande gespreksvragen!
Wat heb je nodig?
• Verschillende soorten fruit
• Satéstokjes

f
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Aan de slag:
• Snijd indien nodig het fruit in eetbare stukken.
• Rijg de verschillende fruitsoorten
aan de satéprikkers.

De Sprinkhaan

De sprinkhaan zegt:

