
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 11.  5 JUNI T/M 18 JUNI 2021 
 
VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 22 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 6 juni 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
met muzikale medewerking 4 leden van het Themakoor 
Intenties: Wim Schild, Maria Hendrika Witjes-de Heij, Ton van Leeuwen, Gijs v.d. Berg, 
Riet Verwoerd-van der Zwet, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Gerard Heemskerk, 
Uit dankbaarheid, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 6 juni 14:00 uur Doopviering van Tola Kuszewska 
 
Dinsdag 8 juni 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Wim Schild, Maria Hendrika Witjes-de Heij, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 13 juni 11:00 uur Woord- en Communieviering pastor Lijesen 
met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinessen  
Intenties: Wim Schild,  Maria Hendrika Witjes-de Heij, Theo Verkleij, Ton van Ginkel 
Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Fam, van Rhijn-Boekhorst, Jan Lam 
Riny Berendse-Westerhof, Fien Doeleman-van der Klauw 
 
Dinsdag 15 juni 19:00 uur Woord- en Communieviering pastor Lijesen 
Intenties: Wim Schild, Maria Hendrika Witjes-de Heij,  
 
Zondag 20 juni 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
met muzikale medewerking van organist dhr. Koolmees en cantor dhr. De Groot 
Intenties: Wim Schild, Jaap Jansen, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Cees van den Bosch, 
Reinier Boere, Agnes Maria van der Reijken-Brand, Clasien van Grieken-van Krevel,  
Leo Slootjes, Mieke Koetsier, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Dinsdag 22 juni 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Wim Schild, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
 
SECRETARIAAT 11 JUNI GESLOTEN 
 
Het secretariaat is vrijdag 11 juni gesloten.  
De email en de voicemail zullen op een later moment die periode gelezen/beluisterd worden.   
  

http://www.sintjandd.n/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
mailto:waddinxveen@sintjandd.nl


 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 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 
 
 
HET IS ZOMER, TIJD VOOR ONZE ZOMERLEESAVONDEN 
 
Zomerleesavonden, heerlijk zittend in een van onze pastorietuinen om in stilte de encycliek 
van paus Franciscus: Fratelli Tutti te lezen, met elkaar te delen wat je raakt, hoe we samen 
voorzichtige stappen kunnen zetten naar universeel broederschap, respect voor anders 
gelovigen en in kunnen zetten voor vrede en verzoening. Vier zomerse avonden, vier 
prachtige pastorie tuinen, vier hoofdstukken lezen we met elkaar, de andere vier leest u thuis 
op balkon of in de eigen tuin! 
  
Dinsdag 29 juni in de pastorietuin van Boskoop, maandag 5 juli in Moordrecht,  
woensdag 15 juli in Bodegraven, donderdag 22 juli in Reeuwijk.  
Onze zomerse leesavonden zijn steeds van 19.30 – 21.00 uur. 
Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. Graag uiterlijk 21 juni aanmelden bij het centraal 
parochie secretariaat e-mail: parochie@sintjandd.nl of tel.0182-513056. 
  
Een aantal dagen voor onze eerste leesavond krijgt u het verzoek om het eerste hoofdstuk al 
te lezen zodat op de leesavond verder gegaan kan met het volgende hoofdstuk.... 
De encycliek is een uitgave van Halewijn en te koop bij iedere boekhandel,  
EAN nummer 9789461962034.  
Graag de encycliek zelf aanschaffen, de gastvrouwen zorgen voor voldoende water en koffie 
en op de laatste avond zorg ik voor de Argentijnse wijn en Italiaanse kaas! 
  
Pastor Rob Lijesen 

 
 
MAANDAGPLOEG 
  
 Elke maandagmorgen verzamelt 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 elektra 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! 
  
 

https://www.sintjandd.nl/Pastor%20op%20bezoek/
mailto:parochie@sintjandd.nl


VERDERE VERRUIMING 
 
Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de 
coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol 
van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de 
mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan 
bijwonen. 
 
Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50.  
Voor grotere kerkgebouwen zoals de St. Victorkerk met meer dan 300 reguliere zitplaatsen 
geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut.  
De kerk stroomt dus langzaam maar zeker weer vol, weet u welkom! 
 
Ook zal er na de viering (als het weer het toelaat en er vrijwilligers aanwezig zijn) buiten in de 
tuin -achter de Victorzaal- weer koffie en thee geschonken worden.  
 
Bedenk wel dat we nog met elkaar de bekende basisregels in acht moeten blijven nemen: 
handen desinfecteren, mondkapjes op in kerkgebouwen, registratie en 1,5 meter afstand 
houden. Ondanks de toegenomen vaccinatiegraad is het risico tot besmetting nog steeds 
aanwezig. 
 
 
GELOOFSGESPREK PASTOOR VAN KLAVEREN 
 
In het Geloofsgesprek van zondag 30 mei sprak Leo Fijen met pastoor van Klaveren.  
De redactie schreef: “Dick van Klaveren heeft van de missionaire kerk zijn handelsmerk 
gemaakt. En als je naar buiten gericht bent, bereik je ook nieuwe mensen. Daar slaagt deze 
bezielende priester uit Gouda en omstreken uitstekend in. Daarom praat hij in het 
‘Geloofsgesprek’ over toetreders in de kerk. En daarmee sluit hij aan bij een campagne in het 
bisdom Rotterdam over mensen die voor het eerst of opnieuw voor de kerk kiezen.” 
Zondag 30 mei om 9.45 u – 10.00 u is het Geloofsgesprek uitgezonden. U kunt het terug 
kijken via deze link Dick van Klaveren gemist? Start met kijken op NPO Start 
 
 
NATIONALE BEDEVAART BRIELLE 2021 
 
Op zaterdag 10 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats. Deze wordt vanaf 11.00 uur op 
internet uitgezonden als livestream. De bedevaartskerk in Brielle is gebouwd op de plaats 
waar de Martelaren van Gorcum op 9 juli 1572 werden vermoord om hun geloof in de 
eucharistie en hun trouw aan de paus. Door hun geloof, door de kracht van hun gebed en 
door hun onderlinge steun konden ze standhouden. Vier de Nationale Bedevaart Brielle mee 
via de livestream. Ga hiervoor naar www.martelarenvangorcum.nl 
  
 
COLOFON 
  
Het volgende Victorientje verschijnt op 18 juni 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 

https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/30-05-2021/KN_1726383
https://www.martelarenvangorcum.nl/
mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
http://www.sintjandd.nl/


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. 
 
VAC-website 
De website mocht onlangs de 1.000ste bezoeker verwelkomen, een mooi resultaat voor de 
ruim 1 1/2 jaar dat de website in de lucht is. Dat betekent gemiddeld ongeveer 50 bezoekers 
per maand. Deze bezoekers waren goed voor het bekijken van zo'n 3.600 pagina's. Hopelijk 
voorziet de website ook in de toekomst in een behoefte, zeker als we weer VAC-activiteiten 
kunnen organiseren.  
 
VAC-inkomsten 2020 
De jaarrekening van de Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk over 2020 is vastgesteld. 
De cijfers laten zien dat de VAC-activiteiten in 2020 € 6.661 hebben opgebracht, een mooi 
resultaat als we rekening houden met de moeilijke omstandigheden en het niet doorgaan van 
veel van de VAC-activiteiten. Een belangrijke bijdrage aan dit bedrag bestaat uit giften, 
ongeveer 1/3 van het totaal. Hartelijk dank voor allen die een bijdrage aan het totale resultaat 
hebben geleverd (o.a. bij de activiteiten klaverjassen, boterletters, kaarten, jam, boeken, wijn 
en oud papier).  
 
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).  

https://www.vac-victorkerk.nl/
mailto:info@vac-victorkerk.nl
mailto:waddinxveen@sintjandd.nl

