
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11e jaargang no. 17 periode 8 t/m 24 mei 

 

Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
H.-Josephkerk 
Aalberseplein 2, Gouda 
tel. (0182) 523801  
 
Het Pastoraal Team is te bereiken via 
tel. (0182) 513056 
 

Pastor van dienst 
Mocht u dringend pastorale hulp nodig 
hebben, dan kunt u bellen naar de pastor van 
dienst: 
tel. (0182)-586036. 
 

Secretariaat  
voor Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda; Geopend:  
Ma, wo, vr, van 09.30 - 12.00 uur  
tel. (0182) 523801 
E-mail: gouda@sintjandd.nl 
 

Rekeninggegevens: 
Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
Kerkbijdragen: 
IBAN: NL28INGB 0002 902 532 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
Overige betalingen en giften 
•IBAN: NL93RABO 0361 413 785 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
 
Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
IBAN: NL90RABO 0343 000 911 
t.n.v. Sint Johannes’ Onthoofding Moordrecht 
 
Kerk St. Johannes' Onthoofding 
Oosteinde 23, Moordrecht 
Postbus 86, 2840 AB Moordrecht  
tel. (06) 30897561  
E-mail: moordrecht@sintjandd.nl 
 
Kopij voor het volgende blad  
uiterlijk 17 mei 2021 
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail  

Infoblad@sintjandd.nl  
 

 
Alternatieve Pinksternoveen 2021. 
 
De organisatie had zo gehoopt dat ze na het 
afgelasten van de Pinksternoveen vorig jaar, 
dit jaar weer met hernieuwde energie aan de 
slag konden met de Pinksternoveen 2021. 
Maar helaas, we zijn nog niet van het corona-
virus af. Er mogen nog maar weinig mensen de 
kerk bezoeken en dus moeten we ook dit jaar 
afzien van een Pinksternoveen in het Groene 
Hart. Toch willen wij onze voorbereiding op het 
Hoogfeest van Pinksteren niet zomaar op zijn 
beloop laten. Wij willen u uitnodigen om iedere 
dag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, in 
verbondenheid met elkaar te bidden voor de 
grote noden van deze tijd. Zo willen 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. 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... 
Volgende week ligt er achter in de kerk een 
gebedenboekje met voor elke dag een gebed. 
U kunt dit boekje ook vinden op de website. 
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VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 

De soort viering of de voorganger kan door onvoorziene 
omstandigheden soms gewijzigd worden. Raadpleeg de 
website voor de actuele gegevens. 
 
Vanaf 1 mei mogen in de H.-Josephkerk 70 mensen 
inclusief kinderen de kerkvieringen bijwonen. Bovendien 
kunnen 30 mensen de viering bijwonen in de 
Antoniuszaal, via livestream. Hier wordt ook de 
H. Communie uitgereikt. 
U dient zich voor deze vieringen aan te melden.  
Dit geldt ook voor de kerk St. Johannes’ Onthoofding in 
Moordrecht/Gouderak, alwaar 30 mensen per viering 
welkom zijn.  
U kunt uw verzoek om de viering in Gouda bij te wonen 
mailen naar gouda@sintjandd.nl. Beschikt u niet over 
internet, kunt u op de gebruikelijke openingstijden 
(maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.30-
12.00 uur) het secretariaat bellen via 0182-523801. Tot 
uiterlijk vrijdag 11.30 uur kunnen wij uw verzoek 
behandelen voor het eerstvolgende weekeinde; daarna 
wordt het mailverzoek niet meer in behandeling 
genomen. 
U hoeft zich voor de vieringen in de kapel op de 
R.K.-begraafplaats niet van tevoren aan te melden. 
U kunt uw verzoek om de viering in Moordrecht bij te 
wonen mailen naar moordrecht@sintjandd.nl 
Er geldt een dringend advies dat de aanwezigen een 
mondkapje dragen volgens de richtlijnen van de 
overheid, dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen 
van de H. Communie wordt afgedaan. 
 
Voor livestream zie onder  
Livestreamvieringen in de parochie 
 
Periode 8 mei t/m 24 mei 2021 
 
Zaterdag 8 mei 
17.00 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Biemans 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Alie 
Kluijtmans-Vrijhoef; Overleden ouders van Gennep-de 
Rijk 
 
Zondag 9 mei 
11.00 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
m.m.v. Band Lux 
15.00 uur Kapel Bovendonk 
Diakenwijding Sander Verschuur 
Livestream via www.bisdombreda.nl 
 
 

Gebedsintenties Gouda 
Thea en Pancras Mooren-De Knegt Tonnie Savenije, 
haar ouders en zus Cia; Bart en Mien van der Sprong-
Steenkamer; Grada Jaspers-van der Sprong en dochter 
Paulien; Bertus Wijnen 
 
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 
11.00 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger Pastoor Van Klaveren 
 
Gebedsintenties Gouda 
Grada Jaspers-van der Sprong en dochter Paulien; 
Joop, Marja, Kees, Bep Feit Zoet 
 
Vrijdag 14 mei 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Gebedsviering 
Voorganger: Mw. Prins 
 
Zaterdag 15 mei l 
17.00 uur H.-Josephkerk 
Eucharistievering 
Voorgangers Pastoor Van Klaveren 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren en Diaken Verschuur 
Pinksteractie/week Nederlandse missionarissen 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; 
 
Zondag 16 mei 
11.00 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren en diaken Verschuur 
Pinksteractie/week Nederlandse missionarissen 
 
Gebedsintenties Gouda 
Uit dankbaarheid en om zegen van een 25-jarig 
huwelijk; Anja Olsthoorn-Akerboom en overleden familie 
 
Donderdag 20 mei 
8.40 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Rozenkransgebed 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Vrijdag 21 mei 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Gebedsviering 
Voorganger: Mw. Koop 
 
Zaterdag 22 mei 
17.00 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger Pater Hoogland 
Collecte voor de week Nederlandse missionarissen 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 

mailto:gouda@sintjandd.nl
mailto:moordrecht@sintjandd.nl
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Gebedsintenties Gouda 
Miep Verweij-Hogervorst 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Familie 
Glissenaar-Blonk; Ton Glissenaar; Geer van Sprew-
Pietersen 
 
Zondag 23 mei 1e Pinksterdag 
11.00 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
m.m.v. Band Lux 
14.00 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering Filipijnse viering 
Voorganger: Pastor Marcel Uzoigwe Cssp 
 
Gebedsintenties Gouda 
Overleden ouders Faaij-van Haasteren; Echtpaar 
Erberveld-Streng; Ouders Zwarts-Jansen; Johanna van 
Vliet; Louis ten Broeke; Jan Bartels; Piet Verhagen en 
zoon André; Familie Steenland 
 
Maandag 24 mei 2e pinksterdag 
Geen viering 
 
Zorgcentra 
In verband met de Coronacrisis zijn alle vieringen in de 
zorgcentra tot nader order afgelast. 
 
Kerkplein 15 
Het programma is elke zondag 9.00-12.00 uur te 
beluisteren via Gouwestad Radio FM 106,2, kabel 97,7 en 
internet www.gouwestad.nl. 
 

MEDEDELINGEN 
 

Algemeen 
 

Pinksternoveen 2021 in H.H. Petrus & Pauluskerk 
Reeuwijk.  
Tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren houden we de 
Pinksternoveen. Dus van 14 mei tot en met 22 mei. Alle 
vieringen starten ’s avonds om 19.00 uur. Behalve 
zondag 16 mei, dan doen we de noveen tijdens de 
eucharistieviering ’s morgens om 9.00 uur. De 
noveenvieringen kunt u bijwonen, maar dan moet u wel 
inschrijven via het secretariaat, reeuwijk@sintjandd.nl 
Alle vieringen van de Pinksternoveen kunt u ook 
bekijken via de livestream www.kerkomroep.nl Wij als 
werkgroepen hebben er heel veel zin in om u een mooie 
voorbereiding op het pinksterfeest aan te bieden.  
De Reeuwijkse vrijwilligers 
 
Koop mooie kaarten en steun Inloophuis Domino 
Sinds 1 januari 2021 wordt Inloophuis Domino gesteund 
door de Fioole Foundation, een non-profit 
kaartenwebshop. De initiatiefnemers van deze 
webwinkel schenken de winst die ze dit kalenderjaar 

maken aan het inloophuis. De kaarten zijn fraaie dubbele 
kaarten met natuurfoto’s, geschikt voor veel 
gelegenheden. Er wordt een envelop bijgeleverd.   
Bestel dus kaarten in de webshop en steun inloophuis 
Domino. De kaarten zijn ook te koop bij het inloophuis 
(Oosthaven 31c) en bij verkooppunten in Gouda 
(bijbelshop Samma), Waddinxveen en Boskoop.  
Meer informatie over de Fioole Foundation: 
www.fioolefoundation.nl 
 
Lezingen in het Pools  
De lezingen van de zondag zijn ook in het Pools 
beschikbaar. Ze worden wekelijks op de website 
www.sintjandd.nl geplaatst en zijn te vinden bij 
start/magazine en dan bij nieuws.  
Voor Poolse parochianen liggen de geprinte lezingen bij 
de ingang. 

 
Kerk in de buurt 
RTV Gouwestad is de lokale omroep voor Gouda. In haar 
ruime programmering heeft ook het geestelijke leven 
van Gouda en omgeving een plaats. RTV Gouwestad is 
op zoek naar kerkelijk betrokkenen die de redactie van 
“Kerk in de Buurt” willen versterken. De redactie zorgt, 
samen met overige vrijwilligers van RTV Gouwestad 
zoals technici, ervoor dat het lokale geestelijk leven een 
plaats heeft in de programmering van RTV Gouwestad. 
 
De redactie van Kerk in de Buurt werkt van oudsher voor 
een radioprogramma. RTV Gouwestad bestaat dit jaar 
alweer 40 jaar en radio was in het verleden het middel 
om informatie te verspreiden. In de afgelopen jaren zijn 
daar in rap tempo vele andere mogelijkheden 
bijgekomen. RTV Gouwestad wil haar redacties dan ook 
“verbreden” naar de andere platformen, zoals televisie 
en sociale media. Uitbreiding en versterking van de 
redactie binnen een actief team van vrijwilligers bij RTV 
Gouwestad is dan ook welkom.  
Heeft u/heb jij interesse om het team te versterken: 
neem dan contact op met  
kerkindebuurt@gouwestad.nl. 

 

Aanmeldadressen om een viering bij te wonen 
Bodegraven e-mail: bodegraven@sintjandd.nl  
Boskoop e-mail: boskoop@sintjandd.nl  
Gouda e-mail: gouda@sintjandd.nl  
Moordrecht e-mail: moordrecht@sintjandd.nl  
Reeuwijk e-mail: reeuwijk@sintjandd.nl  
Waddinxveen e-mail: waddinxveen@sintjandd.nl  
Voor de gezinsochtenden kunt u zich aanmelden via 
gezinsdag@sintjandd.nl  
 

Livestreamvieringen in de parochie 
Boskoop via www.kerkomroep.nl  
Bodegraven via www.kerkdienstgemist.nl  
Gouda via www.kerkdienstgemist.nl   
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk 
Moordrecht: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358 . 

file:///D:/Bestand/Kerk/Infoblad/Informatieblad/Infoblad%202021/kerkindebuurt@gouwestad.nl
mailto:bodegraven@sintjandd.nl
mailto:boskoop@sintjandd.nl
mailto:gouda@sintjandd.nl
mailto:moordrecht@sintjandd.nl
mailto:reeuwijk@sintjandd.nl
mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
file:///D:/Bestand/Kerk/Infoblad/Informatieblad/Infoblad%202021/via%20gezinsdag@sintjandd.nl
file:///D:/Bestand/Kerk/Infoblad/Informatieblad/Infoblad%202021/via%20gezinsdag@sintjandd.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
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Reeuwijk via www.kerkomroep.nl 
Waddinxveen via www.kerkomroep.nl 
De links staan ook op het vieringenrooster op 
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html 
 
Communie thuis 
In deze ingewikkelde tijd kunnen velen van ons helaas 
niet naar de kerk. We missen elkaar als gemeenschap en 
wellicht ook de communie. Als u verlangt de communie 
te ontvangen dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. 
Het pastoraal team en vrijwilligers willen in de aanloop 
naar Pasen zich inzetten om de communie bij u thuis te 
brengen. Uiteraard houden zij zich aan de 
hygiënemaatregelen die op dit moment gelden! 
Aanmelden kan bij het secretariaat van uw 
geloofsgemeenschap. 0182-523801 of 
gouda@sintjandd.nl  
 
Stipendia 
Het tarief voor gebedsintenties voor Gouda en 
Moordrecht is € 10,00. 
Voor informatie over de andere tarieven kunt u terecht 
bij het Locatiesecretariaat. 

 
H. Antonius van Padua 

 
PERSONALIA 

 

Gedoopt 
02-05-2021: Emilia Antonio 
 
Bloemetje van de week in Gouda 
In de maand april kregen de volgende parochianen een 
bos bloemen: 
04-04 Jan Rohde 
11-04 Henk en Elly Marcus 
18-04 Joop de Vos 
25-04 Mevr. Nel Toonen 
U wordt allen uitgenodigd parochianen voor te dragen. 
Wilt u de voorstellen mailen naar 
bloemetje.gouda@sintjandd.nl of via het secretariaat 
0182-523801 
 
In de Boekenkast: 
Er staan weer nieuwe romans en thrillers in de 
boekenkast in de Antoniuszaal. 
Ook de kinderboeken zijn weer aangevuld. 
Zoekt u nog een boek op kookgebied? 
Kijk op het plankje in de kast waar deze boeken staan! 
 
Uw vrijwillige bijdrage in het spaarpotje in de kast is voor 
PCI Gouda. 
PCI Gouda ondersteunt mensen die wat minder te 
besteden hebben. 
 
Wilt u boeken kwijt? 
En zijn deze nog onbeschadigd en onbevlekt? Ook leuk 
voor anderen om te lezen? 

Tijdens de openingstijden van het secretariaat op 
maandag, woensdag en vrijdag van 10:30 uur tot 12:00 
uur kunt u deze afgeven. 
 
 
Sam’s Kledingactie 
Op 12 mei a.s. kunt u in Boskoop uw herdraagbare 
kleding en schoenen inleveren bij de H. Joannes de 
Doperkerk aan de A.P. van Neslaan 50. De Sam’s 
vrijwilligers zijn dan van 08.30-12.00 uur aanwezig om 
de goederen -geheel coronaproof- in ontvangst te 
nemen. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, 
handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas 
niet aannemen. 
Voor meer informatie over het werk van Sam’s 
Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over 
wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u 
terecht op www.samskledingactie.nl 
 
Bericht van het secretariaat 
Vrijdag 14 mei, de dag na Hemelvaart is het 
Locatiesecretariaat gesloten.  
Mocht u intenties voor de vieringen willen opgeven voor 
Hemelvaartsdag en het weekeinde erna, dan graag 
uiterlijk dinsdag dit opgeven. Dit kunt u doen via het 
secretariaat, telefonisch tijdens de openingstijden 
(maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 9.30 
en 12.00 uur) of via mailadres gouda@sintjandd.nl. 
 
Dringend gezocht: chauffeur voor het ophalen van 
de Voorloper 
Wie van u is in de gelegenheid om 6 x per jaar ons 
parochieblad de Voorloper op te halen op dinsdagen 
tussen 10.30-11.30 uur in Boskoop? 
En deze vervolgens te brengen naar de H.-Josephkerk. 
U kunt de dozen met een karretje via de oprit van de 
kerk naar binnen rijden. Enige tilkracht is wel vereist. 
De eerstvolgende keer is dinsdag 4 mei. 
U kunt u hiervoor aanmelden bij het secretariaat, 
523801 of via gouda@sintjandd.nl  
 

St. Johannes' Onthoofding 
 
Aanmelden voor de vieringen 
Moordrecht/Gouderak 
Als u zich wilt aanmelden voor het bijwonen van een 
viering in de kerk Johannes’ Onthoofding te Moordrecht 
kunt u dat doen via het mailadres 
moordrecht@sintjandd.nl 

mailto:gouda@sintjandd.nl
mailto:gouda@sintjandd.nl
file:///D:/Bestand/Kerk/Infoblad/Informatieblad/Infoblad%202020/moordrecht@sintjandd.nl

