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Familieberichten  
Overleden: Johannes Josephus Leonardus van Dijk 
Dopelingen: 4 juli worden gedoopt Liam Vincentius Roos en Suus 
Elisabeth Maria Dorresteijn. 
 
Coronamaatregelen gewijzigd 
Met de recente versoepelingen zijn er ook in onze kerk een aantal 
corona maatregelen gewijzigd: 
1. Het aantal bezoekers per viering is verhoogd naar 55. 
2. Het secretariaat is weer geopend op maandag, woensdag en         

vrijdag van 9.00 u tot 12u. 
3. Op vrijdag na de viering is er weer koffiedrinken in de Doortocht. 
Dit alles met inachtneming van de 1,5 m maatregel.  
 
Wat er NIET gewijzigd is: 
1. De mondkapjesplicht tijdens de viering. U dient die steeds te 

dragen, behalve tijdens het ontvangen van  de H. Communie. 
2. U mag helaas nog niet meezingen met de liederen. 
 
Afscheid Sander Verschuur – 4 juli 
Binnenkort loopt de stage van Sander Verschuur af. Tijdens de viering 
op Sint Jan dag in de Josephkerk, is op gepaste wijze aandacht aan 
besteed. Omdat we in deze coronatijd nog steeds beperkt zijn in het 
aantal mensen dat in de kerk kon komen meevieren, is er in deze ene 
viering maar weinig gelegenheid voor de mensen die dat willen om 
afscheid te nemen. Daarom zal Sander de laatste weken voor zijn 
vertrek nog een keer in alle gemeenschappen mee voorgaan. In 
Bodegraven zal dat zijn op zondag 4 juli om 9.00 uur. 
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Woord- en Gebedsvieringen op zaterdagavond 
Eén keer in de veertien dagen is er op zaterdagavond een Woord- en 
Gebedsviering, afgekort WGV. De voorganger is een gebedsleider en er 
wordt geen communie uitgereikt. De lezingen van het weekend en het 
gebed staan centraal. De uitstelling van het Allerheiligste heeft een 
plaats in de viering en na afloop is er de mogelijkheid voor aanbidding. 
U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u wordt wel 
geregistreerd. U bent van harte welkom in deze vieringen. De 
eerstvolgende is op zaterdag 3 juli, gebedsleider is Nellie Plaizier en het 
dameskoor zingt. 
 
Zomerleesavonden 
Het is zomer, tijd voor vier zomerleesavonden, heerlijk zittend in een 
van onze pastorietuinen om in stilte de encycliek van paus Franciscus: 
Fratelli Tutti te lezen en te delen met elkaar wat je raakt. 
We starten op dinsdag 29 juni van 19:30 uur tot 21:00 uur in Boskoop. 
Maandag 5 juli in Moordrecht, woensdag 14 juli in Bodegraven, en 
donderdag  22 juli in Reeuwijk. Er zijn nog enkele plekken, Opgeven kan 
via het centraal parochie secretariaat parochie@sintjandd.nl of tel.nr. 
0182-513056. Meer informatie kunt u lezen in de vorige Wachter 181. 
 
Bedevaart naar Banneux 
In verband met de onzekerheid rond de 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.   
Banneux Comité Bisdom Rotterdam, Ellen van Rheenen Secretaris 
 
Wil je ons helpen? 
De Voorloper belandt niet zomaar op de mat. De ca. 950 Voorlopers 
voor Bodegraven worden in Boskoop opgehaald en daarna afgeteld 
voor de bezorgers. De stapels worden vervolgens naar de bezorgers 
gebracht die daarna hun rondje lopen/fietsen/rijden. Omdat de huidige 
distributeur aan het eind van het jaar gaat stoppen zijn we op zoek 
naar een vrijwilliger die 6 keer per jaar de al afgetelde stapels 
Voorlopers naar de 60 bezorgers wil brengen. Wil je ons helpen? Mail 
naar redactie.bodegraven@sintjandd.nl, of bel 06-53180636, Anne-
Marieke Kromwijk. 
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Gebedsintenties 
Vr. 25 juni 9.00u - ouders Rietveld – de Bie en zonen Jos en Hans. 
Za. 26 juni 19.00u – Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. 
Elisabeth van Bunningen, Martin Dobber, ouders van Velzen – 
Hillenaar, Nilo Ruiter, ouders van Veen – van der Salm en Cobi, Jan 
Piket, Joop en Willy Vergeer – Veelenturf, Jan, Tiny en Wim van 
Leeuwen, Johannes Blommestein en Wilhelmina Bakker. ouders 
Rietveld – de Bie en zonen Jos en Hans, overleden ouders Kragtwijk – 
van Warmerdam en dochter Karin. 
Vr. 02 juli 9.00u - Corrie van Velzen – Duits, ouders Piet en Bep 
Walraven – Blom en Barbara.  
Zo. 04 juli 9.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. ouders 
van der Klauw – van der Meer, ouders Agterof – Pouw, Suze 
Linschoten, Jan en Elly van Kippersluis – Groenendijk, Jan en Anneke 
van den Bosch - van de Poll, ouders van Bunningen – Schuttelaar en 
Jan van Bunningen, pastor van der Meer, Coks van Diemen – van 
Veldhuizen, fam. Koot – van der Maat. 
Vr. 09 juli 9.00u - ouders Adriaan en Corrie van Vliet – van Vuuren. 
Za. 10 juli 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Fam. 
Agterof – van der Steen, Tinus Rietveld, ouders Nederend – Moons, 
ouders van Velzen – Hillenaar, Cees Scheer, Will Heemskerk, ouders 
van Zoest – Kromwijk, fam. Vergeer – Bunnik. 
Vr. 16 juli 9.00u - Dirk Boekhorst. 
Zo. 18 juli 9.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij bidden 
ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Pastor 
Paardekooper, fam. Rietveld – Oonk, tante Sientje en Jan, ouders Cor 
en Ada Veelenturf – Visser, Jaap en Rie de Wit – van Egmond, Ans van 
Dijk – van Leeuwen, Jan, Tiny en Wim van Leeuwen, ouders Pietersen – 
Veenman, Joop en Willy Vergeer – Veelenturf. 
 
Weekinfo 
    13e Zondag door het jaar 
Za. 26 juni 19.00 Eucharistieviering pater Biemans 
    Herenkoor   
Zo. 27 juni 9.00 Aanbidding    
         
Ma. 28 juni 19.00 Avondgebed werkgroep  



Vr. 2 juli 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
    14e Zondag door het jaar 
Za. 3 juli 19.00 Woord- en gebedsviering gebedsleider 
    Dameskoor  
Zo. 4 juli 9.00 Eucharistieviering pater Hoogland 
    Herenkoor en diaken Verschuur 
      
Ma. 5 juli 19.00 Getijdengebed 

(avondgebed) 
vrijwilliger  

Vr. 9 juli 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
    15e Zondag door het jaar 
Za. 10 juli 19.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
    Jongerenkoor  
Zo. 11 juli 9.00 Aanbidding    
       
Ma. 12 juli 19.00 Getijdengebed 

(avondgebed) 
vrijwilliger  

Vr. 16 juli 9.00 Woord- en 
Communieviering 

pastor Lijesen 

    16e Zondag door het jaar 
Za. 17 juli 19.00 Woord- en gebedsviering gebedsleider 
    Geen koor  
Zo. 18 juli 9.00 Woord- en 

Communieviering 
pastor van Winden 

    Dameskoor  
      
Ma. 19 juli 19.00 Getijdengebed 

(avondgebed) 
vrijwilliger  

Vr. 23 juli 9.00 Woord- en 
Communieviering 

pastor Lijesen 

    17e Zondag door het jaar 
Za. 24 juli 19.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
    Herenkoor   
Zo. 25 juli 9.00 Aanbidding    

 


