
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11e jaargang no. 18 periode 22 mei t/m 6 juni 

 

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 31 mei 2021 
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail  

Infoblad@sintjandd.nl  
 

Benoeming nieuw teamlid per augustus 2021 
Beste parochianen, 
Namens het parochiebestuur vraag ik uw aandacht voor het 
volgende. 
Het bisdom heeft het initiatief heeft genomen het pastorale 
team van onze parochie te versterken. Daartoe ontvingen 
wij de volgende brief: 
 
Geachte teamleden en bestuursleden, 
Voortdurend heeft de bisschop de zorg om in de 
verschillende parochies en parochie-verbanden te voorzien 
in de nodige personele bezetting ten behoeve van de 
voortgang van het geloofsleven in liturgie, pastoraat, 
catechese en diaconie. 
Met deze brief wil ik u informeren en aan u bevestigen dat 
pastor W.T.M. Kuipers in augustus zijn nieuwe benoeming in 
uw midden zal aanvaarden om als priester werkzaam te zijn 
in uw parochie van Sint Jan de Doper (Gouda, Bodegraven, 
Boskoop, Moordrecht, Reeuwijk en Waddinxveen), in goede 
samenwerking met de pastoor en de andere leden van uw 
pastorale team. 
De gesprekken met u als team en als bestuur, ter 
voorbereiding op de nieuwe benoeming, zijn positief 
verlopen, hetgeen mij van beide kanten schriftelijk is 
bevestigd. 
We zijn pastoor Kuipers dankbaar dat hij als priester van ons 
bisdom de bereidheid heeft om in uw parochie in 
teamverband werkzaam te zijn en dat u hem als pastor en 
teamlid in uw midden wilt aanvaarden. 
Ik heb het vaste vertrouwen dat u met elkaar in staat zult 
zijn goed samen te werken, tot opbouw en voortgang van de 
parochiegemeenschap van Sint Jan de Doper. 
Graag wil ik u vragen om als bestuur en team de komst van 
pastor W. Kuipers aan uw parochianen bekend te maken. 
Met vriendelijke groet, 
Mgr. A J. van Deelen 
vicaris-generaal 
Pastor Kuipers is 63 jaar, geboren in Gouda, getogen in 
Bodegraven en op dit moment pastoor in de parochie 
Christus Koning in Bleiswijk en omgeving. 
Zijn benoeming hier moet mede gezien worden in het kader 
van ontwikkelingen binnen het bisdom waarbij – vanwege 
het teruglopende aantal priesters in het bisdom –  
een pastoraal team op termijn verantwoordelijk kan worden 
gemaakt voor de pastorale zorg in meerdere parochies.  
Wij hopen dat pastor Kuipers zich binnen onze parochie snel 
thuis zal gaan voelen. 
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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 22 mei t/m 6 juni 2021 
 
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 
 
Gebedsintenties Gouda 
Miep Verweij-Hogervorst; Ouders Burger-van Tol en 
echtpaar Olsthoorn-Burger 
 
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 

Opname geloofsleerlingen (3 dopelingen en 4 maal 
vormsel) 
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; Johannes van Niekerk; 
Dushi Vilma Imperator 
 
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag 
Geen viering 
 
Donderdag 27 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 28 mei 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Gebedsviering 
Voorganger: Mw. Prins 
 
Zaterdag 29 mei 
17.00 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong 
 
Zondag 30 mei 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 
 
Gebedsintenties Gouda 
Uit dankbaarheid t.g.v. de 85ste verjaardag van Hennie 
van Zanten; Cobie en Fons Bultman; Willem Lafeber 
 
Donderdag 3 juni 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
 
Vrijdag 4 juni 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Gebedsviering 
Voorganger: Mw. Koop 
 
Zaterdag 5 juni 
17.00 uur H.-Josephkerk 

mailto:gouda@sintjandd.nl
mailto:moordrecht@sintjandd.nl
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Eucharistieviering 
Voorganger Pastoor Van Klaveren 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Pancratius 
en Thea Mooren-de Kneght; Jan van Ardenne 
 
Zondag 6 juni 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Gebedsintenties Gouda 
Uit dankbaarheid en om zegen voor het 60-jarig 
huwelijk van Hennie en Geerie van Zanten; Adrianus van 
Leeuwen; Maria Kabel; Ouders Zwarts-Jansen; Eglé en 
Antoon Doorenbosch en zoon Anthony; Bertus Wijnen; 
Herman en Marga van Schalkwijk-Kolkman 
 
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 
 

Marriage course uitgesteld naar het najaar 2021 
Wil jij investeren in jouw huwelijk of relatie? Volg dan 
samen met je partner een Marriage Course in een 
sfeervol restaurant en neem “Tijd voor elkaar”! Jullie 
gaan samen acht avonden uiteten. Onder het genot van 
een heerlijk diner voor twee krijgen jullie toelichting op 
thema’s als conflicten oplossen, vergeving en familie. 
Met concrete vragen en oefeningen gaan jullie met z’n 
tweeën in gesprek.  
 
Onze parochie, Sint Jan de Doper, organiseert de cursus 
samen met de naastgelegen Franciscus en Clara 
parochie op acht vrijdagavonden (als corona het 
uiteraard toelaat) in het Schoutenhuis in Alphen aan den 
Rijn. De kosten zijn: €200,- per stel voor de gehele 
cursus (excl. drankjes). Interesse? Mail naar: 
marriagecourse@sintjandd.nl of bel naar: 0182-513056. 
 
Datums Marriage Course 2021: 10 en 17 september, 1, 8 
en 29 oktober, 5,19 en 26 november 2021 
 
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. 

 
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 . 
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. 

 
Beperkte verruiming bij vieringen  
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een 
beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het 
aantal aanwezigen bij vieringen. De huidige fase van de 
coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog 
geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.  
Ook in de H.-Josephkerk kunnen wij met deze 
aanpassing wat meer mensen toelaten dan de eerder 
toegestane 30 personen, namelijk 100 (70 in de kerk en 
30 in de Antoniuszaal). Wel blijft het belangrijk dat u zich 
voor de zondagse viering vooraf blijft aanmelden. Dat 

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
mailto:gouda@sintjandd.nl
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kan door te bellen of een mail te sturen naar het 
secretariaat. Wij willen namelijk voorkomen dat wij 
mensen aan de deur moeten weigeren omdat de kerk 
vol zit. De vieringen op donderdag (09.00 uur in de kapel 
op de RK begraafplaats), vrijdag (09.00 u) en zaterdag 
(17.00 uur) kunt u zonder aanmelden vooraf bijwonen. 
Uiteraard blijvende alle bekende maatregelen - zoals 
afstand houden, registratie ter plekke en het dragen van 
een mondkapje - onverkort van kracht.  
Voor Moordrecht blijft het aantal plaatsen beperkt tot 
30. Ook daar moet u zich blijven aanmelden voor de 
viering. 
 
Toegangsregeling H.-Josephkerk in het kader van 
de gezinsvieringen 
Zoals bekend is er op de tweede zondag van elke maand 
om 11.00 uur een gezinsviering in de H.-Josephkerk. 
Daarbij wordt een aantal plaatsen gereserveerd voor 
gezinnen uit de gehele parochie en zeker in deze 
coronatijd betekent dat voor de reguliere Goudse 
kerkgangers dat het aantal beschikbare plaatsen 
beperkt is. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om uit te 
wijken naar de viering om 17.00 uur op zaterdagavond, 
dan wel te gaan naar een van de vijf andere kerken 
binnen onze parochie. 
Voor de maanden juni en juli zijn er geen 
gezinsvieringen gepland. Maar op de tweede zondag 
van die twee maanden ligt het accent op de 
voorbereiding van de aankomende vormelingen.  Het 
betreft hier zo'n 40 jongeren; met alleen al hun ouders 
stijgt het aantal te reserveren plaatsen zodanig, dat er 
voor vele anderen op die twee zondagen geen plek zal 
zijn. Wij vragen alle parochianen om begrip hiervoor. 
 
Pinksteren  
Zondag 23 mei is het Pinksteren. Met Pinksteren viert de 
Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de 
Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van 
het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is 
de vijftigste en laatste dag van de Paastijd, die begint op 
Paaszondag.  
De Rooms-Katholieke Kerk voorziet voor Pinksteren 
geen grote versoepeling van de eigen 
coronamaatregelen. In de aanloop naar Pinksteren 
roepen de Nederlandse bisschoppen met de website 
www.vierpinksteren.nl op om dit feest vooral te vieren 
en in het verlengde van de eerdere campagnes Vier 
Kerstmis en Vier Pasen zeggen zij nu Vier Pinksteren!  
Ook voor de Pinkstervieringen is aanmelden verplicht, 
en wij hopen uiteraard iedereen die zich aanmeldt een 
plek te kunnen geven.  Op Tweede Pinksterdag is er in 
Gouda GEEN viering. Raadpleeg voor de overige locaties 
het vieringenrooster op 
https://www.sintjandd.nl/vieringen/  

 

 

Uitnodiging Arkviering 
24 mei, 2de Pinksterdag 
Wij nodigen jullie allemaal van harte uit voor de Pinkster-
Arkviering via Zoom. 
Tijd: 11.30 uur 
Log in via: 
https://us02web.zoom.us/j/84038935174?pwd=TThZW
DU4cjJpc1ZUQkVKMzdFUFRtUT09  
 

H. Antonius van Padua 
 

PERSONALIA 
 

Overleden 
13-04-2021: Maria de Vries-van Dijk, 73 jaar 
09-05-2021: Willem Baardman, 81 jaar 
 
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. 
 
 

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 

https://us02web.zoom.us/j/84038935174?pwd=TThZWDU4cjJpc1ZUQkVKMzdFUFRtUT09
https://us02web.zoom.us/j/84038935174?pwd=TThZWDU4cjJpc1ZUQkVKMzdFUFRtUT09
file:///D:/Bestand/Kerk/Infoblad/Informatieblad/Infoblad%202020/moordrecht@sintjandd.nl

