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Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Secretariaat: 0172-612255, redactie.bodegraven@sintjanddd.nl 
Pastor van Dienst: 0182-586036 
Redactie: redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
Parochie Sint Jan de Doper: www.sintjandd.nl 
 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
6 juni – Uitzending via Kerkplein 15 
12/13 juni - deurcollecte PCI 
19/20 juni – deurcollecte Cordaid Mensen in Nood 
 

FamilieberichtenFamilieberichtenFamilieberichtenFamilieberichten        
Er zijn geen familieberichten. 
 

GebedsvieringenGebedsvieringenGebedsvieringenGebedsvieringen    vanaf juni met gebedsleidervanaf juni met gebedsleidervanaf juni met gebedsleidervanaf juni met gebedsleider    
Inmiddels vieren we al ruim een jaar met beperkingen. Nu er heel 
langzaam versoepelingen mogelijk lijken, kunnen wij melden dat we 
vanaf juni om de week op zaterdagavond een gebedsviering zullen 
vieren. In deze viering zal een van onze gebedsleiders voorgaan. In de 
viering zal geen communie worden uitgereikt.  Wel zal er een moment 
van uitstelling en aanbidding zijn. Het weekendrooster wordt dus vanaf 
juni:  De ene week op zaterdag gebedsviering en op zondag 
Eucharistieviering. De week erna op zaterdag Eucharistieviering en op 
zondag uitstelling en aanbidding. Dit zal zich steeds herhalen.  
Namens de pastoraatgroep, 

Lia Nottelman 

 

Pastor op BezoekPastor op BezoekPastor op BezoekPastor 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 de website.  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 Het is zomer, tijd voor onze Het is zomer, tijd voor onze Het is zomer, tijd voor onze zomerleesavonden!zomerleesavonden!zomerleesavonden!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 14 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 kunnen gaan 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 

  

Op bedevaartOp bedevaartOp bedevaartOp bedevaart        
Voordat corona kwam hoorde je vaak dat iemand op bedevaart ging. 
Naar Lourdes natuurlijk, maar ook naar Kevelaer, Santiago de 
Compostella, of ‘gewoon’ naar Heiloo. Wat was uw meest bijzondere 
ervaring tijdens uw bedevaart? Wat heeft het met u gedaan? Wilt u nog 
eens? En waarheen? Laat het de redactie van de Voorloper uiterlijk 13 
juni weten: redactie.bodegraven@sintjandd.nl. De mooiste verhalen 



worden gepubliceerd in de komende Voorloper, die als thema 
‘Bedevaarten’ heeft.  
Redactie Voorloper 

    
Nacht van Gebed in BodegravenNacht van Gebed in BodegravenNacht van Gebed in BodegravenNacht van Gebed in Bodegraven    
Bid vrijdag 4 op zaterdag 5 juni voor vervolgde christenen vanaf 22.00 
– 02.00  in de Salvatorkerk, Vrije Nesse 11. Wereldwijd worden meer dan 
200 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. 
Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt 
Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in 
Nederland. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee 
te bidden. Schuif gerust aan. Meer informatie kunt u lezen op de 
website: www.opendoors.nl/nacht. of contact:  Alfred Esch: 06-
30959478 alfredank@gmail.com 
 

GebedsintentiesGebedsintentiesGebedsintentiesGebedsintenties    
Vr. 04 juni 9.00u Vr. 04 juni 9.00u Vr. 04 juni 9.00u Vr. 04 juni 9.00u ---- Corrie van Velzen – Duits, de overleden dierbaren 
van fam. Van Leeuwen en fam. Zwartjes. 
Zo. 06 juni 9.00u Zo. 06 juni 9.00u Zo. 06 juni 9.00u Zo. 06 juni 9.00u –––– Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Suze 
Linschoten, Jan en Anneke van den Bosch – van de Poll, ouders van 
Bunningen - Schuttelaar en Jan van Bunningen, ouders van der Klauw 
– van der Meer, ouders van Velzen – Verroen, ouders Agterof – Pouw, 
fam. Koot - van der Maat, ouders Sauer – Epping, Pastor van der Meer, 
Coks van Diemen – van Veldhuizen, uit dankbaarheid voor een 40 jarig 
huwelijk. 
Vr. 11 juni 9.00u Vr. 11 juni 9.00u Vr. 11 juni 9.00u Vr. 11 juni 9.00u ---- Corrie van Velzen – Duits. 
Za. 12 juni 19.00u Za. 12 juni 19.00u Za. 12 juni 19.00u Za. 12 juni 19.00u ---- Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Ans 
van Dijk – van Leeuwen, fam. Agterof – van der Steen, Will Heemskerk, 
ouders van Zoest – Kromwijk, Dirk Boekhorst, ouders Piet en Bep 
Walraven – Blom en Barbara. 
Vr. 18 juni 9.00u Vr. 18 juni 9.00u Vr. 18 juni 9.00u Vr. 18 juni 9.00u ---- ouders van Velzen – Hillenaar. 
Zo. 20 juni Zo. 20 juni Zo. 20 juni Zo. 20 juni ––––    9.00u 9.00u 9.00u 9.00u ---- Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. fam. 
Rietveld – Oonk, tante Sientje en Jan, ouders Adriaan en Corrie van 
Vliet – van Vuuren, Jan en Elly van Kippersluis – Groenendijk, Marinus 
de Roos, ouders van Velzen – Verroen, Cees Scheer, pastoor 
Paardekooper. 

    
 



WeekinfoWeekinfoWeekinfoWeekinfo            
SacramentsdagSacramentsdagSacramentsdagSacramentsdag    

 

Za. 5 juni 19.00 Woord- en gebedsdienst Gebedsl. Gerry Postma     
Dameskoor 

 

Zo. 6 juni 9.00 Eucharistieviering pater Peelen     
Herenkoor 

  

    
    

 

Ma. 7 juni 19.00 Avondgebed werkgroep 
 

       

Vr. 11 juni 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren     
11e 11e 11e 11e Zondag door het jaarZondag door het jaarZondag door het jaarZondag door het jaar    

Za. 12 juni 19.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren     
Jongerenkoor 

 

Zo. 13 juni 9.00 Aanbidding   
 

    
  

  

Ma. 14 juni 19.00 Avondgebed werkgroep 
 

       

Vr. 18 juni 9.00 Woord- en 
Communieviering 

pastor Lijesen 

    
12e Zondag door het jaar12e Zondag door het jaar12e Zondag door het jaar12e Zondag door het jaar    

Za. 19 juni 19.00 Woord- en gebedsdienst gebedsleider 

Zo. 20 juni 9.00 Eucharistieviering pater Peelen     
Dameskoor 

 

       

Ma. 21 juni 19.00 Avondgebed werkgroep 
 

       

Vr. 25 juni 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren     
13e Zondag door het jaar13e Zondag door het jaar13e Zondag door het jaar13e Zondag door het jaar    

Za. 26 juni 19.00 Eucharistieviering pater Biemans     
Herenkoor 

  

Zo. 27 juni 9.00 Aanbidding   
 

 


