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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 25 MEI IN DE ST. VICTORKERK 

 
Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website www.sintjandd.nl onder kopje vieringen 
staan altijd de laatste wijzigingen vermeld. In de weekendvieringen is er bijna altijd een organist en 
cantor aanwezig die de viering muzikaal zullen begeleiden. Een enkele keer zal er een stille 
viering zijn. 
 
 
Zondag 9 mei 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantor Sjaak de Groot 
Intenties: ter gelegenheid van een 60-jarig huwelijk en voor overleden Ouders, Gerard Kleiweg, 
Maria Hendrika Witjes-de Heij, Arnold Wekking, Betsie Aalbers-Bijnen, Jan Rip, Reinier Boere,  
Theo Verkleij, Ton van Ginkel, Corry Rip-Steenbergen, Fam. Van Rhijn-Boekhorst, Jan Lam, 
Fien Doeleman-van der Klauw, Riny Berendse-Westerhof, Gijs v.d. Berg, André Eggermont,  
Moeder Teresa en voor onze Paus, Jan & Patrick Vaesen, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn,  
Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Dinsdag 11 mei 18:30 uur Rozenkransgebed 
Dinsdag 11 mei 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Maria Hendrika Witjes-de Heij, Gerard Kleiweg, Arnold Wekking, Betsie Aalbers-Bijnen,  
Jan Rip, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag – Geen viering in de St. Victorkerk 
09:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren in Bodegraven 
09:00 uur start gebedsochtend ‘Bid met Mij tot de Hemelse Vader’ met gebeden van eerherstel en 
rozenkrans in de Josephkerk Gouda met aansluitend  
11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren in Gouda 
 
Zondag 16 mei 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
met muzikale medewerking 4 leden van het Themakoor 
Intenties: Maria Hendrika Witjes-de Heij, Gerard Kleiweg, Arnold Wekking, Betsie Aalbers-Bijnen,  
Jan Rip, Nicolaas Albertus Maria Waaijer, Jaap Jansen, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn,  
Cees van den Bosch, Agnes Maria van der Reijken-Brand, Clasien van Grieken-van Krevel,  
Leo Slootjes, Cees van der Klauw, Joop van Berkesteijn & overl. familie van Berkesteijn-Heemskerk, 
Rie Segers-Gerts, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 16 mei 13:00 uur Doopviering van Elin Kranendonk 
 
Zondag 16 mei 16:30 uur Marialof met pastoor van Klaveren 
met muzikale medewerking van gelegenheidskoor o.l.v. Monique van den Hoogen 
 
Dinsdag 18 mei 18:30 uur Rozenkransgebed 
Dinsdag 18 mei 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Maria Hendrika Witjes-de Heij, Gerard Kleiweg, Arnold Wekking, Betsie Aalbers-Bijnen,  
Jan Rip, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
 

http://www.sintjandd.n/


 
Zondag 23 mei – eerste Pinksterdag 11:00 uur Eucharistieviering pater Biemans 
met muzikale medewerking van Capella Sint Victor 
Intenties: Maria Hendrika Witjes-de Heij, Gerard Kleiweg, Arnold Wekking, Betsie Aalbers-Bijnen, 
Annelies Wesseling, Overleden ouders Gerts-Pannebakker, overl. Fam. Verweij-van Berkesteijn, 
Moeder Teresa en de Paus, Jan & Patrick Vaesen, Gijs v.d. Berg, Joop van Berkesteijn &  
Overl. Familie van Berkesteijn-Heemskerk, Wil de Waal-Verschragen, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Maandag 24 mei – tweede Pinksterdag 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren & 
Diaken Sander Verschuur 
met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinessen 
Intenties: Maria Hendrika Witjes-de Heij, Gerard Kleiweg, Arnold Wekking, Betsie Aalbers-Bijnen, 
Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Dinsdag 25 mei 18:30 uur Rozenkransgebed 
Dinsdag 25 mei 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Maria Hendrika Witjes-de Heij, Gerard Kleiweg, Arnold Wekking, Betsie Aalbers-Bijnen, 
Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Alle vieringen zijn ook te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 
Voor het bijwonen van de vieringen graag van te voren aanmelden door een e-mail te sturen naar 
waddinxveen@sintjandd.nl of te bellen naar 0182-612452. 
 
 

 BEPERKTE VERRUIMING BIJ VIERINGEN  

 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat 

betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen 

die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april 

maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de 

coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de 

bisschoppen. Het volledige nieuwsbericht leest u hier. 

Ook in de Victorkerk kunnen wij met deze aanpassing iets meer mensen toelaten dan de eerder 
toegestane 30 personen. Wel blijft het belangrijk dat u zich voor de zondagse viering vooraf 
blijft aanmelden. Dat 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 de dinsdagavond kunt u zonder aanmelden vooraf bezoeken.  
Uiteraard blijvende alle bekende maatregelen zoals afstand houden en het dragen van een 
mondkapje gelden.  
 
 

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 toe 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! 
 
Wij zijn gezegend door beide Pinsterdagen een Eucharistieviering te hebben in de St. Victorkerk. 
Ook voor de Pinkstervieringen is aanmelden verplicht, en wij hopen uiteraard iedereen die zich 
aanmeldt een plek te kunnen geven in de kerk op één van deze twee dagen.  
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/beperkte-verruiming-in-r-k-kerk-voor-grote-kerkgebouwen-met-ingang-van-29-april
http://www.vierpinksteren.nl/


PINKSTERNOVEEN IN REEUWIJK GAAT DOOR 

 
Reeuwijk gaat een Pinksternoveen organiseren tussen 14 en 23 mei. Door corona gaat voor het 
2e jaar de noveen niet rond door het Groene Hart. En om het in alle geloofsgemeenschappen van 
onze Parochie ST Jan de Doper met elkaar te doen leek ons gezien de corona 
besmettingscijfers niet verstandig. 
We starten de noveen vieringen op vrijdag 14 mei om 19.00 uur. Elke avond tot de 1e pinksterdag 
zullen we ’s avonds een viering verzorgen. Behalve op zondag 16 mei dan wordt de noveen 
viering meegenomen in de eucharistieviering van ’s morgens 9.00 uur. 
Bij iedere viering zal één van de gaven van de Geest worden belicht, bovendien 
is er elke avond muzikale begeleiding en bidden we om de komst van de Geest. 
U kunt de avond zelf meevieren door aanwezig te zijn, er is plaats voor ongeveer 45 personen, 
een belletje naar het secretariaat Reeuwijk is aan te raden tel.0182-392310. 
Maar u kunt ook gewoon thuis meevieren via de live stream die bij iedere viering aanstaat: 
www.kerkomroep.nl - Reeuwijk – Petrus en Paulus kerk. 
 
 

MEIMAAND – MARIAMAAND 

 
Ook in deze meimaand wordt er wekelijks voorafgaand aan de dinsdagavondviering de 
rozenkrans gebeden. Het rozenkransgebed zal starten om 18:30 uur. Let op dit is eerder dan 
andere jaren! 
Zondagmiddag 16 mei zal om 16:30 uur het Marialof gehouden worden in de St. Victorkerk. 
Uiteraard is dagelijks de Mariakapel geopend voor persoonlijk gebed en het branden van een 
kaarsje. De kapel in Zevenhuizen is in het weekend geopend.  
 
 

BERICHT VAN SAMENSPRAAK  

 
Op dinsdag 4 mei jl. herdacht Waddinxveen de slachtoffers die vielen in de 
Tweede Wereldoorlog en alle burgers en militairen die daarna namens ons 
land zijn omgekomen in oorlogssituaties en vredesoperaties. Er heeft ook 
in 2021 vanwege de coronamaatregelen helaas geen 
herdenkingsceremonie bij het oorlogsmonument aan het Stationsplein 
kunnen plaatsvinden.  
Maar, zoals ieder jaar gebruikelijk heeft Samenspraak  namens de kerken 
van Waddinxveen wel bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument. De 
begeleidende tekst bij de bloemen was: ‘Om vrijheid van denken en 
geloven, namens de kerken van Waddinxveen’.  
De toespraak die ds. T. Gaastra (’t Spectrum) namens de kerken zou 
houden werd ook dit jaar niet uitgesproken. Toch blijft stilstaan bij oorlogssituaties en 
vredesoperaties iets waar de kerkelijke stem gehoord mag worden. Daarom de bloemengroet bij 
het Waddinxveense monument.  
Met vriendelijke groet, Evalien de Haan Secretaris Samenspraak 
 
 

 OPSPORING VERZOCHT  

  
Jaren geleden, toen we nog kerkten in de Ontmoetingskerk, hing daar 
een fraai schilderij (aquarel?) in de sacristie/consistoriekamer. 
Maar waar is dat schilderij gebleven? In de Ontmoetingskerk kan 
niemand zich er nog iets van herinneren. 
We zouden graag iets meer van dit schilderij willen weten. 
Zoals: wanneer is het is gemaakt? Wie heeft het geschilderd? Waar is 
het nu? Kunt u ons misschien helpen? 
Graag horen we van u! E-mail: waddinxveen@sintjandd.nl  

          Tel. 61 24 52   Hartelijke dank! 

mailto:waddinxveen@sintjandd.nl


BENOEMING NIEUW TEAMLID PER AUGUSTUS 2021 

 
In het weekend van 1 en 2 mei is de volgende kanselmededeling gedaan.  
 
Beste parochianen, 
Namens het parochiebestuur vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
Afgelopen week is gebleken dat het bisdom 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. 
Het PT en Parochiebestuur 
 
 

HIP HELPT WADDINXVEEN 
 

HiP Helpt Waddinxveen had in 2020 te maken met een forse toename van het aantal hulpvragen. 
In totaal kwamen er 122 hulpvragen binnen via de helpdesk. In 2019 waren dat er 66. De toename 
heeft onder andere te maken met de coronamaatregelen. “Er werd vaker hulp gevraagd bij 
boodschappen en er was meer behoefte aan een luisterend oor. ” 
Ook het aantal vrijwilligers groeide: er kwamen maar liefst 32 nieuwe vrijwilligers bij. En dat is ook 
hard nodig. “Als het aantal hulpvragen groeit, is het belangrijk dat ook het aantal vrijwilligers groeit. 
We zijn blij dat we ondanks de groei van het aantal hulpvragen, in de meeste gevallen een goede 
match kunnen realiseren.” 
Ook in 2021 wil HiP Helpt Waddinxveen er graag zijn voor inwoners die hulp nodig hebben en niet 
kunnen terugvallen op het eigen netwerk. “Samen zorgen we ervoor dat niemand  in Waddinxveen 
er alleen voor hoeft te staan." 
Vind jij het ook belangrijk dat niemand er alleen voor hoeft te staan? Ga dan 
naar www.hiphelpt.nl/waddinxveen en meld je aan als vrijwilliger. 
 
 

https://mandrillapp.com/track/click/30234118/www.hiphelpt.nl?p=eyJzIjoiQmsxTElmT29pdWNYdERaV3F3eVBYZkxTQjBrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDIzNDExOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmhpcGhlbHB0Lm5sXFxcL3dhZGRpbnh2ZWVuXCIsXCJpZFwiOlwiNTEwYWI5OTNhMmVmNGNjYTllN2Q3Y2FlNjJjNWE1OWZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyODZhNWQ0NDg0MjI5YmM5N2QyZTUyMDg5ODgyNDgzMDdiZDBkZjBlXCJdfSJ9


GEZINSOCHTENDEN 

 
Er zijn tot aan de zomervakantie nog 4 gezinsochtenden, 9 mei, 23 mei (eerste Pinksterdag),  
13 juni en 11 juli 2021 in Gouda. Per keer zal er met de dan geldende maatregelen besloten 
worden of er een gezinsochtend zal zijn met vooraf catechese, om 11 uur een aparte kinderviering 
in de school voor de kinderen of een eucharistieviering in de kerk met een speciale kinderpreek. 
Aanmelden of meer informatie via gezinsdag@sintjandd.nl of door een app te sturen naar 06 - 232 
735 13. 
 

NIEUWS VAN DE VICTOR ACTIVITEITEN COMMISSIE (VAC) 

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

 
De VAC heeft een eigen winkeltje ingericht in 
het voormalige jeugdhonk met de 
welbekende VAC-artikelen, zoals  

- Wijn & jam 
- Kaarten & puzzels  
- Religieuze artikelen 
- Kaarsen & cadeautjes 

Gelukkig is het winkeltje weer open voor en 
na de vieringen in de Victorkerk en tijdens de 
openingstijden van het secretariaat 
. 

 

 
Helaas zijn de versoepelingen nog beperkt, waardoor het organiseren van onze welbekende VAC-
activiteiten nog niet mogelijk is. Hopelijk kunnen de boekenmarkt en de bridgedrive van het 
najaar wel doorgaan en kunnen de klaverjasavonden over een tijdje weer opgestart worden. 
U hoort van ons als het zo ver is. Wel is de boekenhoek achter in de kerk open wanneer er 
een viering in de Victorkerk is. 
 
Naast de heerlijke jam verkoopt de VAC overheerlijke St. Victorwijn:  
- Rode Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië 
- Witte Chardonnay van "Stoney Creek" uit Australië 
- Rosé Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië 
De prijs is nog steeds € 4,- per fles. Bij afname van 6 flessen of meer wordt uw bestelling gratis 
thuisbezorgd! U kunt voor bestellingen bellen het secretariaat (telefoon: 612452 of via 
waddinxveen@sintjandd.nl).  
 
Als VAC hebben we het hele jaar door 20 soorten overheerlijke, zelfgemaakte jam. De verkoop 
van jam is via het secretariaat mogelijk tijdens de openingstijden van het secretariaat (telefoon: 
612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl). Ook kunt u contact opnemen met Magda Sirre (tel. 
615137).  
 

COLOFON 

 
Het volgende Victorientje verschijnt op 21 mei 2021 . 
Zuidkade 176 - 2741 JJ - Waddinxveen - Tel.0182-612452 
Email: waddinxveen@sintjandd.nl website: www.sintjandd.nl 
Het secretariaat is geopend op maandag-dinsdag-donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.  
                                            en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur 
Pastor van dienst telefoonnummer 0182 – 58 60 36 
Kerkbijdrage   nr. NL71 RABO 0366 8051 50 t.n.v. R.K.-Parochie St. Jan de Doper 
of   nr. NL15 INGB 0000 2865 79 t.n.v. R.K.-Parochiebestuur St. Victor 
Gebedsintenties rekeningnummer NL55 INGB 0002 3076 30 t.n.v. R.K.-Parochie Sint Victor 
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TERUGBLIK NAAR HET EERSTE VICTORIENTJE 55 JAAR GELEDEN - 8 MEI 1966 
 

 
 

 


