
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11e jaargang no. 20 periode 19 juni t/m 4 juli 

 

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. (0182) 523801 
E-mail: moordrecht@sintjandd.nl 
 
Kopij voor het volgende blad  
uiterlijk 14 juni 2021 
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail  
Infoblad@sintjandd.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avondgebed (Klein Getijdenboek) 
 

Sinds juni 2018 wordt er, iedere maandag van 19.00 

– 19.30 uur, in onze kerk een avondgebed gebeden. 

Dit wordt gedaan uit het Klein Getijdenboek met het 

maandagavondgebed volgens het rooster van dit 

boek. 

Voor mensen die geen Klein Getijdenboek hebben 

zijn er kopieën beschikbaar van die maandagavond. 

 

Het getijdengebed wordt wereldwijd gebeden door 

o.a. priesters, diakens en kloosterlingen. 

Door het bidden ervan is er verbondenheid met heel 

de kerkgemeenschap. 

We bidden zoals dit in de kloosters ook wordt gedaan, 

namelijk als koorgebed. 

Dit betekent dat er afwisselend wordt gebeden door 

deelnemers links in de kerk en rechts in de kerk. 

De lezingen van die dag worden ook gelezen en er is 

enige tijd om dit, in stilte, te overwegen. 

Een belangrijk aspect van het getijdengebed is het 

voor elkaar te bidden en voor de noden en intenties 

die leven in mensen. 

Het duurt + 25 minuten, je hoeft je niet van tevoren op 

te geven en iedereen is welkom. 
 

P.S., 

Tijdens coronatijd is een mondkapje, handen 

ontsmetten en 1½ meter afstand houden verplicht. 
 

Gemma en Piet Boers 

 

Voorprogramma 20 juni 

 

Op 20 juni zal om 10.45 uur in de H.-Josephkerk en 

via livestream een filmpje voor de kinderen worden 

vertoond van Pauli het schaap, zoals die ook via de 

livestream werden vertoond toen de kerk voor 

iedereen was gesloten aan het begin van de 

Coronacrisis.  
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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 95 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 19 juni t/m 4 juli 2021 
 
Zaterdag 19 juni St. Jan de Doper 
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; Bas en Dora 
van Velzen-de-Kneght;, Piet de Kneght; John 
Kluytmans; overleden ouders van Gennep-de Rijk 
 
Zondag 20 juni St. Jan de Doper) 
10.45 uur H.-Josephkerk kort voorprogramma met een 
filmpje voor de kinderen. 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
 
 

Gebedsintenties Gouda 
Overleden ouders Faaij-van Haasteren; Bart en Mien van 
der Sprong-Steenkamer; Louis ten Broeke; Grada 
Jaspers-van der Sprong en dochter Paulien; Fons 
Bultman; Adri van Vliet; Cees Luiten; Issa Lababa 
Jazrawi  
 
Donderdag 24 juni (Geboorte H. Johannes de Doper) 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Vrijdag 25 juni 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Gebedsviering 
Voorganger: Mw. Koop 
 
Zaterdag 26 juni 
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; overleden 
ouders Spruijt-Rohde, Familie Glissenaar-Blonk; Ton 
Glissenaar; Geer van Sprew-Pieterse. 
 
Zondag 27 juni H. Antonius van Padua 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Hoogland 
 
Gebedsintenties Gouda 
Willem Lafeber; Miep Verweij-Hogervorst;  
 
Donderdag 1 juli 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorgang er: Pastoor Van Klaveren 
 
Vrijdag 2 juli 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Gebedsviering 
Voorganger: Mw. Prins 
 
Zaterdag 3 juli  
17.00 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Trees en Gerard Blonk- van Vliet, Quirinus en Gertruida 
Heinsbroek - de 
Jong, Pancratius en Thea Mooren- de Kneght, Jan van 
Ardenne, Geer 
van Sprew-Pietersen 

mailto:gouda@sintjandd.nl
mailto:moordrecht@sintjandd.nl
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Zondag 4 juli St.  
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorgangers: Het pastoraal team 
 
Gebedsintenties Gouda 
Herman en Marga van Schalkwijk-Kolkman; Adrianus 
van Leeuwen; Maria Kabel; Echtpaar Erberveld-Streng; 
Ouders Zwarts-Jansen; Eglé en Antoon Doorenbosch 
en zoon Anthony; Ate Bootsma; Adri van Vliet 
 
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 
 
Gouwe Momenten 2021 (Raad van Kerken Gouda)  
In de maanden juli en augustus is er weer iedere 
week een Gouwe Moment in de Sint-Janskerk. 
Dit jaar op iedere vrijdag van 12.00 – 12.30 uur in 
het koor van de kerk. 
 
Iedereen is van harte welkom om zich een moment 
van stilte en bezinning te gunnen in het drukke en 
mooie stadscentrum van Gouda. 
De voorgangers zijn:   
- 2 juli    ds. Marco Batenburg, 
Sint-Janskerk 
- 9 juli    Rob Lijesen, pastor H. 
Antonius van Padua 
- 16 juli    Elly Snaterse, 
geestelijk verzorger Hooge Burch te           
- 23 juli    Bert Robben, oud-
directeur van De Savelberg 
- 30 juli   ds. Kim Magnee-Berg, 
Federatie Gouda 
- 6 augustus  ds. Catrien van Opstal, 
Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda 
- 13 augustus  Wouter den Ouden, 
Oecumenisch Initiatief Gouda 
- 20 augustus  Dr. Bert Loonstra, 
Christelijk Gereformeerde Kerk Gouda  
- 27 augustus  ds. Kees van den Berg, 
Pauluskerk. 
Verder verlenen de stadsorganist Gerben Budding 
en/of andere musici hun medewerking 

 De Gouwe Momenten zijn er voor jong en oud, 
Gouwenaar of geen Gouwenaar, trouwe 
kerkgangers en andere geïnteresseerden, kortom 
iedereen die zich wil laten inspireren. 
Adres: 
Sint-Janskerk, Achter de Kerk 2,   
Het koor van de kerk is voor de bezoekers van de 
Gouwe Momenten te bereiken via het Zuidportaal. 
U bent van harte welkom vanaf 11.45 uur.  
Breng gerust iemand mee, iedereen is van harte 
welkom en de toegang is vrij! 
De Gouwe Momenten zijn een initiatief van de 
Raad van Kerken Gouda. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.rvkgouda.nl en www.sintjan.com 
 
Zomeractie voedselbank. 
Op zaterdag 26 juni wordt er op de parkeerplaats van de 
Veste, Ridder van Catsweg 300, een inzameling van 
houdbare producten gehouden voor de Voedselbank 
Gouda en omstreken. 
U kunt daar producten kwijt als: 
houdbaar broodbeleg, thee, koekjes, pasta, pastasaus, 
rijst, groenten-en fruitconserven, blikken of pakjes soep, 
blikjes vis en aardappelen. 
Verder ook: was-en schoonmaakmiddelen, 
douchemiddelen, shampoo, handzeep, 
kindertandpasta/-borstels, deodorant, maandverband, 
luiers maat 3 t/m 6 en toiletpapier. 
Er is een collectebus aanwezig voor uw eventuele 
geldelijke steun. 
 
Groene weilandweek voor jongeren van 18-25 jaar. 
Onder de naam Spruit vindt van vrijdag 16 juli t/m 
woensdag 21 juli de Groene Weilandweek plaats. 
Het is een kampeerweek in eigen tentjes op camping De 
Boogaard in Hekendorp. 
 
De kampeerweek is speciaal voor jongeren met 
interesse in duurzaamheid, voor kritische denkers en 
idealisten, gelovigen en sceptici, zinzoekers en 
levensgenieters. 
 
Voor meer informatie en aanmelden: 
activiteiten@weilandklooster.nl 
Organisatie: Marleen en Joyce 
 
Pastor op bezoek 
Pastor-Op-Bezoek bestaat al enkele jaren. In de 
coronatijd merken we dat er minder gebruik wordt 
gemaakt van deze contactmogelijkheid. Gelukkig 
groeit de ruimte elkaar te kunnen ontmoeten weer. 
Daarom brengen we ons aanbod graag weer onder 
uw aandacht. We horen graag hoe het met u en uw 
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naasten is, wat goed gaat en ook waar uw zorgen 
liggen, hoe het gaat met uw (vrijwilligers)werk, wat 
u verwacht van de kerk.  
Meldt u aan via het lokale secretariaat, de kaartjes 
achterin de kerk of via 
https://www.sintjandd.nl/Pastor%20op%20bezoek. 
Het Centraal Parochie Secretariaat of één van de 
pastores neemt dan contact met u op om een 
afspraak te maken. Misschien bent u voor fysiek 
contact nog huiverig? Een ontmoeting kan ook 
telefonisch of digitaal worden geregeld. In geval 
van acute pastorale nood belt u de Pastor van 
Dienst, 0182-586036.  
Graag tot ziens! 
Pastoor van Klaveren, diaken Schuurmans, pastor 
Lijesen, pastor Van Winden 
 
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. 

 
Toegangsregeling H.-Josephkerk in het kader van 
de gezinsvieringen 11 juli 
Zoals bekend is er op de tweede zondag van elke maand 
om 11.00 uur een gezinsviering in de H.-Josephkerk 
(uitgezonderd de maand augustus). 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 één van de 
vijf andere kerken binnen onze parochie. 
Ook op de 2e tweede zondag in juli 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 nogmaals om begrip 
hiervoor. Wij zien u dan graag bij andere vieringen. 

 
H. Antonius van Padua 

 

PERSONALIA 
 

Overleden 
25-05-2021: Sjaak Boer, 75 jaar 
 
Expositie RK Gouda 
In de Antoniuszaal is de expositie over de historie van 
rooms-katholiek Gouda weer aangepast. Het accent ligt 
nu op hoe de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartparochie en 
de Josephparochie in het verleden zijn ontstaan. Later 
zullen we ook aandacht besteden aan het ontstaan van 
de parochie van het Allerheiligst Sacrament hier in 
Gouda. Bijzondere stukken liturgisch vaatwerk uit de H 
Josephkerk zijn in de vitrines te bekijken. Het betreft 
vaatwerk uit de 17e, 18e en 20e eeuw, dat deels ook 
gebruikt is in de H Sacramentskerk. 
Een bezoek aan de expositie bevelen we van harte bij u 
aan. 
De expositie is te bezoeken vóór en na iedere viering en 
tijdens openingstijden van het secretariaat op 
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. 
 
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? 

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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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 
 
Telefonisch contact secretariaat Moordrecht 
Aangezien het secretariaat van de geloofsgemeenschap 
St.-Johannes’ Onthoofding meestal; niet bezet is, dienst u 
voor telefonisch contact het secretariaat van de 
Geloofsgemeenschap H.-Antonius van Padua te Gouda 
bellen. Tel. (0182) 523801 Zie colofon 

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

