
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 10.  22 MEI T/M 4 JUNI 2021 
 
VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 8 JUNI IN DE ST. VICTORKERK 
 
Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website www.sintjandd.nl onder kopje 
vieringen staan altijd de laatste wijzigingen vermeld.  
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. 
 
Zondag 23 mei – eerste Pinksterdag 11:00 uur Eucharistieviering pater Biemans 
met muzikale medewerking van Capella Sint Victor  
tevens collecte voor de Week van Nederlandse Missionarissen 
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,  
Maria Elisabeth Theresia Moons-van Wijk & Kleine Annie Moons, 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 
tevens collecte voor de Week van Nederlandse Missionarissen 
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 
 
Zondag 30 mei 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
met muzikale medewerking van Voices Novae 
Intenties: Uit dankbaarheid voor het 50 jarig huwelijksjubileum van Lau en Mieneke van der Lans 
en voor overleden Maria Hendriks Witjes-de Heij, Corry Pappot-van Schie, André Eggermont, 
Overleden ouders Verbakel-Steenkamer, Gijs v.d. Berg, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Dinsdag 1 juni 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Maria Hendrika Witjes-de Heij, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 6 juni 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
met muzikale medewerking 4 leden van het Themakoor 
Intenties: Maria Hendrika Witjes-de Heij, Ton van Leeuwen, Riet Verwoerd-van der Zwet,  
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Gerard Heemskerk, Gijs v.d. Berg, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 6 juni 13:00 uur Doopviering van Tola Kuszewska 
 
Dinsdag 8 juni 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Maria Hendrika Witjes-de Heij, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
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 WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN (15-23 MEI)  
 
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en 
missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare 
mensen wereldwijd. Zo dragen wij met elkaar bij aan een rechtvaardigere wereld voor 
iedereen. Meer informatie zie de website: www.weeknederlandsemissionaris.nl.  
Geeft u ook? Stort uw gift op IBAN: NL30RABO 0171 21 1111 of tijdens de vieringen op  
1e en 2e pinksterdag in de collectemand. 
 
 
SECRETARIAAT 21 MEI GESLOTEN 
 
Het secretariaat is vrijdag 21 mei gesloten. Email en voicemail zal op een later moment deze 
week behandeld worden.  
 
DIAKENWIJDING SANDER VERSCHUUR 
 
Op de website van ons bisdom is een verslag geplaatst van de diakenwijding van Sander 
Verschuur, welke plaatsvond op 9 mei j.l. Graag delen wij deze link met u. 
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/fotoverslag-diakenwijding-
sander-verschuur 
Tweede Pinksterdag zal hij voor het eerste medevoorgaan in onze St. Victorkerk als diaken. 
 
MAANDAGPLOEG 
  
 Elke maandagmorgen verzamelen een 

aantal mannen zich op de pastorie om 
allerhande klusjes in en om de kerk en de 
tuin te doen.  
Dat varieert van schoffelen tot dakgoten 
legen en van electra tot verven. Om 09:00 
uur starten zij de ochtend onder het genot 
van een kop koffie, waarna zij aan het werk 
gaan en rond half 12 gaan zij weer naar 
huis.  
Kent of bent u iemand die 
maandagochtend tijd en zin heeft om te 
helpen, u bent van harte welkom!! 
Er is altijd een klusje voor u! 
 

  

16 MEI WAS WERELDCOMMUNICATIEDAG  
  
Zondag 16 mei vierde de Kerk voor de 55e keer Wereldcommunicatiedag. In zijn boodschap 
voor deze dag sprak paus Franciscus over communiceren door ontmoeting, door daar heen te 
gaan waar de ander is. De paus nam hiervoor de uitnodiging “kom dan kijken” als 
uitgangspunt. 
Met deze uitnodiging sprak Jezus zijn leerlingen bij de eerste ontmoeting aan. De paus ziet 
deze uitnodiging als een methode voor authentieke menselijke communicatie. Het 
uitgangspunt is dan niet een gemakkelijk en aanmatigend “dat weten we al”, maar een in 
beweging komen en gaan kijken, bij mensen zijn, naar hen luisteren, indrukken verzamelen en 
daardoor verrast worden. 
Lees hier de volledige tekst van de boodschap van de Paus: https://www.rkkerk.nl/wp-
content/uploads/2021/05/Boodschap-paus-Franciscus-voor-de-55ste-
wereldcommunicatiedag-def.pdf 
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MARRIAGE COURSE UITGESTLD 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:  10 en 17 september, 1, 8 en 29 oktober, 5,19 en 26 november 2021 
 
 
 WANDELTOCHT LOPEND VUURTJE MET PINKSTEREN 
 
Je hebt net verkering of bent samen al jaren getrouwd. Je bent vanaf de middelbare school al 
vriend(inn)en of werkt al geruime tijd als goede collega's op dezelfde afdeling. Maar hoe goed 
kennen jullie elkaar nu eigenlijk? 
Tijdens de GRATIS interactieve wandeltochten van ongeveer 7 kilometer in Waddinxveen 
Noord en Waddinxveen Zuid leer je elkaar pas echt goed kennen. Kies er één of loop ze alle 
twee! Wie nodig jij uit voor jouw Lopend Vuurtje? 
 
Na aanmelding via dit formulier https://www.meerinwaddinxveen.nl/lopend-vuurtje 
ontvang jij de route met interessante gesprekonderwerpen en leuke vragen die je al lopend 
met je partner, vriend of vriendin, collega, medestudent, familielid of andere bekende van je 
tijdens de wandeling bespreekt. De omgeving waarin je wandelt mag dan misschien wel 
bekend zijn, maar of dat ook voor de antwoorden geldt?  
 
De startpunten van Lopend Vuurtje 2021 zijn Station Triangel, Station Waddinxveen en 
Station Waddinxveen-Noord. Loop of fiets daarnaartoe en begin je Lopend Vuurtje op Eerste 
en/of Tweede Pinksterdag met wie jij dat wilt. 
Er is dus geen officieel punt waar je wordt opgewacht voordat je Lopend Vuurtje start of 
nadat je finisht. 
 
 
 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!  waddinxveen@sintjandd.nl  
Tel. 61 24 52    Hartelijk dank 
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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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