
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 12.  19 JUNI T/M 2 JULI 2021 
 
 

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 6 JULI IN DE ST. VICTORKERK 

 
 
Zondag 20 juni 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
met muzikale medewerking van organist dhr. Koolmees en cantor dhr. de Groot 
Intenties: Antonette Adegeest-Hermans, Wim Schild, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, 
Jaap Jansen, Cees van den Bosch, Reinier Boere, Agnes Maria van der Reijken-Brand,  
Clasien van Grieken-van Krevel, Leo Slootjes, Mieke Koetsier-Rijnbeek, Hub Nootenboom,  
Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Dinsdag 22 juni 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Antonette Adegeest-Hermans, Wim Schild, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 27 juni 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
met muzikale medewerking van Voces Novae 
Intenties: Antonette Adegeest-Hermans, Wim Schild, Annelies Wesseling, Corry Pappot-van Schie, 
André Eggermont, Overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, Wil de Waal-Verschragen,  
Rie Segers-Gerts, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Dinsdag 29 juni 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Antonette Adegeest-Hermans, Wim Schild, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 4 juli 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
met muzikale medewerking van cantrix M. van den Hoogen 
Intenties: Antonette Adegeest-Hermans, Wim Schild, Ton van Leeuwen, Gerard Heemskerk 
Maria Elizabeth Theresia Moons van Wijk & Kleine Annie Moons, Riet Verwoerd-van der Zwet  
Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Rie Segers-Gerts, Leo Stolwijk  
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Dinsdag 6 juli 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Antonette Adegeest-Hermans, Wim Schild, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
 

 

 

• 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, dit bespoedigd de doorloop bij 
de ingangen.  

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


  

KOFFIE DRINKEN NA DE VIERING 

 
Na de vieringen op zondag bent u allen weer van harte welkom om een kopje 
koffie of thee te drinken. Het koffiedrinken gebeurt bij voorkeur buiten in de 
tuin achter de pastorie.  
Wilt u als u gaat koffie drinken, buitenom lopen en uiteraard ook rekening 
houden met de geldende regels zoals de 1.5 meter? 
 
 

CHAUFFEUR VAN DIENST 

 
Wilt u de viering weer bezoeken, maar kunt u zonder chauffeur niet naar de kerk komen, neemt u 
dan contact op met het secretariaat. Enkele chauffeurs hebben aangegeven graag weer te willen 
rijden en dan kunnen wij u met de chauffeur van dienst in contact brengen.  
Uiteraard zullen de chauffeurs zich aan de geldende richtlijnen houden.  
 
 

20 JUNI – SINT JAN DE DOPERDAG 

 
Ons parochiefeest, de Sint Jan de Doperdag, kan ook dit jaar nog niet als vanouds gevierd 
worden. Maar het wordt wel, in een bescheiden opzet, gevierd: op zaterdag 19 juni in de 
Eucharistieviering om 19.00 uur in Boskoop, en op zondag 20 juni in de Eucharistieviering om 
11.00 uur in Gouda. In beide vieringen gaat het hele pastoraal team voor. 
 

De vieringen van ons patroonsfeest kunnen bijgewoond 
worden door een beperkte groep parochianen. 
Aanmelden kan via de lokale secretariaten van Boskoop 
en Gouda. 
Via de livestream kan iedereen natuurlijk meevieren. 
Voor de kinderen zal er een voorprogramma zijn via de 
livestream: Pauli het schaap zit weer vol vragen aan 
Sander. Deze ‘special’ zal vooraf aan alle vieringen van 
het Sint Jan-weekend worden uitgezonden. 

 
 

PAULI EN SANDER ZIJN TERUG 

 
Twee oude vrienden weer terug op ons scherm! Vorig jaar hebben we een hele serie filmpjes met 
Pauli en Sander uitgezonden. De kerken waren gesloten. Toen is er een speciale ‘kapel’ ingericht. 
Via livestream is van hieruit wekenlang op zondag de Mis uitgezonden. Pauli en Sander zorgden 
toen voor een voorprogramma voor de kinderen. We hebben met veel plezier gekeken en veel van 
hen geleerd. 
 
In het weekend van 19 en 20 juni vieren we ons patroonsfeest van Sint Jan de Doper. En 
daarvoor zijn Pauli en Sander nog een keer teruggekomen. Nog één keer….want Sander gaat 
weg! De vieringen met een livestream zullen een kwartier voor de viering het voorprogramma 
uitzenden (behalve in Waddinxveen waar dit technisch niet mogelijk is).  
 
De livestream is eenvoudig te vinden via https://www.sintjandd.nl/vieringen/ 
U kunt het ook bekijken op ons Youtube kanaal vanaf zondagmiddag 20 juni 
via https://www.youtube.com/user/sintjandd 

 
 
 
 

https://www.sintjandd.nl/vieringen/
https://www.youtube.com/user/sintjandd


 

BEDEVAARTEN BANNEUX 
 

In verband met de onzekerheid rond de versoepeling van 
coronamaatregelen in Nederland en in België kan de geplande bedevaart 
naar Banneux van 3 t/m 7 september helaas niet doorgaan. Het Banneux 
Comité richt zich nu op hervatting van de bedevaarten in het voorjaar van 
2022. 
Eveneens gaan de 1 en 2 daagse bedevaarten niet door. 
Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen u volgend jaar weer te mogen 
begroeten op een van onze bedevaarten. 
Banneux Comité Bisdom Rotterdam 
Ellen van Rheenen Secretaris. 

 
 

IN MEMEMORIAM VOOR WIM SCHILD 

 
Eind vorige maand is onze parochiaan Wim Schild overleden. Hij was 95 jaar. Hij woonde sinds 
enige tijd in zorginstelling Huize Souburgh. Zijn uitvaart heeft dinsdag 1 juni in Gouda 
plaatsgevonden, in kleine kring vanwege de coronamaatregelen. 
Wim is jarenlang als vrijwilliger actief geweest in onze geloofsgemeenschap. Vanaf het moment 
dat de werkgroep Woord- en Communievieringen werd opgericht, heeft hij vieringen verzorgd, 
afwisselend als liturg en lector, zich wel bewust van het wezen en de betekenis van liturgie.  
Hij heeft 15 jaar lang met trouwe inzet vieringen verzorgd, tot 2005, toen hij 80 jaar werd.  
Hij was ook secretaris/coördinator van de werkgroep, toen de werkgroep regelmatig vergaderde 
onder leiding van pastor Tom Buitendijk. 
Wim is daarnaast heel lang drukker geweest van de Victorientjes en de liturgieën van bijzondere 
vieringen. Dat werk deed hij zeer nauwgezet. 
Namens St. Victor nam hij ook deel aan de vergaderingen van het toenmalige Dekenaat Gouda. 
Die vergaderingen waren altijd in Haastrecht en daar ging hij dan op de fiets naartoe! 
We zijn Wim heel dankbaar voor zijn activiteiten voor de parochie. We herdenken hem in 
dankbare herinnering. 
Moge hij rusten in vrede. 
Locatieraad en Liturgische raad 
 
 

PASSIESPELEN TEGELEN GAAN DOOR 

 
De Passiespelen Tegelen 2021 gaan door! Op zaterdag 3 juli vinden in openluchttheater  
De Doolhof de eerste twee voorstellingen plaats van de 21ste Tegelse Passiespelen.  
Tot en met zondag 5 september worden er 36 voorstellingen gespeeld, telkens twee maal per dag, 
zonder pauze en coronaproof. 
 
Meer dan een jaar lang is – binnen toegestane normen – verder gerepeteerd. Eind oktober werd 
besloten om een coronaproof voorstelling te maken met een herwerkt script. Publiek op 
‘anderhalve meter’ en op 25 procent van de theatercapaciteit. Mocht er verruiming komen dan kan 
wél worden opgeschaald. “Allen hebben er ontzettend veel zin in! De motivatie is hoog, de 
beleving intens. Na twee keer uitstel. Eindelijk spelen! Drie maal is scheepsrecht,” laat de 
organisatie van de Passiespelen weten. 
 
Zie voor meer informatie de website https://www.passiespelen.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 
. 

 

 
Met de versoepelingen gaat het gelukkig de goede kant op, waardoor het organiseren van onze 
welbekende VAC-activiteiten hopelijk over enige tijd weer 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 zijn het VAC-winkeltje (voor en na de vieringen in de Victorkerk en tijdens de openingstijden 
van het secretariaat) en de boekenhoek achter in de kerk (wanneer er een viering in de 
Victorkerk is) open. Ook is al duidelijk dat de VAC met een kraam op 11 september deelneemt 
aan WadCultureel 2021, een evenement dat jaarlijks op het Gouweplein wordt georganiseerd. 
 
Oud papier 
Vanwege de stijgende prijs voor het oud papier is het weer mogelijk om oud papier af te geven. 
Dat kan op maandagmorgen bij de Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan voor de 
verdere afhandeling.  
 
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 2 juli 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.vac-victorkerk.nl/
mailto:info@vac-victorkerk.nl
mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
http://www.sintjandd.nl/

