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PASTORALE

Zomer!
De zomer is nu, half juni, echt begonnen! En alles lijkt ineens beter te gaan, zeker ook ook op
het gebied van corona.

Jaargang 8: 2021 - nummer 4

Binnenkort breekt de vakantietijd aan, een tijd om
op adem te komen en uit te rusten, een tijd waarin
je meer vrij bent dan anders. Samen met anderen
kun je bijvoorbeeld een boek lezen in de tuin van de
pastorie. En het is ook fijn om, na de coronapandemie, eropuit te kunnen gaan. Wandelen, fietsen met
vrienden en vriendinnen. Samen met parochianen
op fietstocht of wandelend op bedevaart gaan van
de ene kerk van onze parochie naar de andere.

Leden pastoraal team
Vlnr: pastoraal werkster Van Winden, pastoor
Van Klaveren, pastoraal werker Lijesen en diaken
Schuurmans.
Contact: 0182-513056, bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of parochie@
sintjandd.nl
Pastor van Dienst
Een lid van het pastoraal team is de gehele
week bereikbaar voor specifieke en dringende
pastorale vragen. De Pastor van Dienst is telefonisch bereikbaar via 0182-586036.
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Bedevaarten
Geloven en pelgrimeren is sinds mensenheugenis
met elkaar verbonden. We komen het al tegen in het
Oude Testament bij de Aartsvaders en in Johannes
4: ‘Maar er zal een uur komen, ja het is er al, dat de
ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest
en waarheid. De vader toch zoekt mensen die Hem
zo aanbidden. God is geest, en wie Hem aanbidden,
moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.’
Wist u dat er meer dan 663 bedevaartsplaatsen zijn
in Nederland? Een aantal zijn in langdurige rust en
een aantal zijn nog levendig. Heeft u één van de
plaatsen op de voorpagina al eens bezocht?
Vooral Maria spreekt bij veel mensen aan om te pelgrimeren. In onze eigen parochie in Waddinxveen of
de Lourdesgrot in Zevenhoven. Bent u daar al eens
geweest?
Wij wensen u deze zomerperiode veel mooi weer en
als u even niet weet waar de reis naar toe gaat op de
fiets, te voet of met de trein of auto. Tip: Ontdek de
bedevaartsplaatsen van Nederland.
Redactie Boskoop
Reacties naar aanleiding van deze Voorloper kunt u
sturen naar redactie@sintjandd.nl.

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaatselijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij al
dan niet te plaatsen en in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn.

Onderweg kijk je met andere ogen naar alles wat
er leeft in de Schepping: de schapen en runderen,
alles en alles en ook de dieren in het vrije veld, de
vogels van de hemel, de vissen van de zee ( psalm
8). Je kijkt ook met andere ogen naar elkaar en je
beseft: alles wat geschapen is en ook ieder mens
is door God aan ons toevertrouwd om er zorgzaam
mee om te gaan.
Samen staan we verwonderd over de Schepping en
dat doet ons zingen: Heer, onze Heer, hoe machtig
is uw Naam, allerwegen op aarde (psalm 8).
De vakantie geeft ook tijd voor bezinning, om stil
te staan bij vandaag, bij gisteren en morgen. Voor
alles is er een tijd: er zijn tijden van vreugde en verdriet, van geloof en ongeloof, van dankbaarheid om
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wat er is, van rouw om wie niet meer in ons midden
is (Prediker, hoofdstuk 3). Wat ben je gelukkig als je
iemand vindt die met jou deelt wat je beleeft.
In de afgelopen coronatijd hebben met name
veel ouderen, maar ook jongeren, zich vaak alleen
gevoeld doordat contacten veel minder mogelijk
waren. Paus Franciscus vraagt in de komende
tijd meer dan anders, om te zien naar ouderen
én jongeren. Hij vraagt aandacht daarvoor op de
eerste Werelddag voor grootouders en ouderen,
in het weekeinde van 24/25 juli.
Deze dag is verbonden met de feestdag op 26 juli
voor de heilige Joachim en Anna, de ouders van
Maria en de grootouders van Jezus. Thema van
de dag luidt: ‘Ik ben elke dag bij jullie’.
Jezus zegt dat bij zijn Hemelvaart tegen zijn leerlingen: Ik laat jullie niet alleen, Ik blijf met jullie op
weg. En Hij vraagt aan hen: Ga dan nu ook zelf,
met de kracht van de heilige Geest, op weg en
laat zien dat Ik er ben! (Matteus 28.20).
De paus vraagt niet alleen op deze Werelddag maar
op alle dagen aan jongeren en ouderen om de belofte van nabijheid en hoop aan elkaar te laten zien.
En niet alleen de kinderen, kleinkinderen en jongeren zijn geroepen om aanwezig te zijn in het leven
van ouderen. Ook de ouderen zelf en de grootouders hebben, volgens de paus, een missie, een taak
om, als leerlingen van Christus, te getuigen van de
Blijde Boodschap en van de kracht van het gebed.
Want als ouderen kunnen zij jonge mensen ook tot
geloof opwekken door verhalen te vertellen over wat
hun geloof, in allerlei levenssituaties, voor hen heeft
betekend en ook vandaag nog steeds betekent.
De komende vakantietijd geeft ons de mogelijkheid de tijd te nemen voor elkaar en te luisteren
naar hoe we de afgelopen tijd hebben beleefd en
waarnaar we nu verlangen. Met elkaar zijn we, als
leerlingen van Jezus, op weg met wat we zelf van
Hem hebben ontvangen aan geloof, hoop en liefde en aan elkaar mogen doorgeven.
Paul Schuurmans, diaken
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Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft …

Licht dat nooit meer dooft!
Als er ergens behoefte aan is in de duisternis van
ons bestaan, in de nacht van deze wereld, dan is
dat wel aan licht. Een licht ontsteken wanneer
alles duister is, met de belofte dat dit vuur nooit
meer dooft, zoals we mooi in het gezang van Taizé
horen. Licht geeft hoop! Licht is van betekenis!
Dat licht, het bestaat. Het is het licht waarmee alles ooit begon! Het licht dat gegeven is door onze
Schepper: Er zij licht! De Schepper die zelf een en
al licht, een en al leven is. En als God spreekt over
licht, dan is het een belofte die Hij doet, want telkens horen wij Hem over licht. In het begin en eindigend bij het einde. Het einde dat geen einde mag
heten, want het licht overwint zelfs de dood. Wat er
ook gebeurt, hoe breed de duisternis zich ook maakt,
het licht overwint. Het leven overwint. Zo is de Bijbel
het boek van het licht, het altijd weer doorbrekende, scheppende en herscheppende licht. De nacht
kan lang zijn, de duisternis kan ondoordringbaar zijn,
maar er kómt een einde aan! Dat God blijft bij Zijn
eerste woord: er zij licht, wordt wel heel duidelijk bij
de verschijning van Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij
die ons zegt: “Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij
volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het
licht van het leven bezitten” (Joh.8,12). Zoals God
het licht niet voor Zichzelf houdt, zo houdt Jezus
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het ook niet voor Zichzelf en van Zijn leerlingen verwacht Hij dat zij Zijn traditie voortzetten. Zij moeten ‘het licht van de wereld zijn’. Deze oproep wordt
herhaaldelijk doorgegeven. Ook aan ons! Zo zijn wij
Gods volk onderweg.
En dit licht zijn, in navolging van Jezus, nemen wij
ook letterlijk in de symboliek en rituelen om het
licht tastbaar te maken. Zo worden er over de hele
wereld op vele plekken (op bepaalde momenten)
kaarsen aangestoken met een bepaalde intentie:
tot hoop, voor een dierbaar iemand, voor vrede, het
licht dat in de paasnacht wordt binnen gedragen,
tijdens bedevaarten.
In Lourdes staat het licht, van Gods volk onderweg,
centraal in de Maria Lichtprocessie. Duizenden en
duizenden mensen, zieken en gehandicapten voorop, die met een kaars in de hand een weg zingen,
een weg bidden. Een weg uit de duisternis, een weg
met een gegarandeerd gelukkig einde: het lichtend
aangezicht van de Schepper. Mensen van alle leeftijden, alle nationaliteiten door alle seizoenen heen
die vertrouwen hebben in het licht. En als je kaars
in die lange stoet even uitwaait, als het even donker
voor je wordt, is er altijd iemand die jouw licht weer
ontsteekt, zodat het nooit meer dooft.
’s Avonds vanaf half negen vormt de Lichtprocessie zich tussen de Grot en de grote brug over de Ò

te komen op het Rozenkransplein. Hier wordt dan
ook aan de kop van de processie het verlichte beeld
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes geplaatst. Nadat
de klokken van de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis negen keer heeft geslagen, begint de mis.
Al dat licht, die zee van golvend licht, ontspringt
uiteindelijk aan het licht bij de Grot. Vanaf de vierde verschijning van ‘de Dame’ (zoals Bernadette
over haar verschijning spreekt), ontstak Bernadette bij haar aankomst telkens een gewijde kaars. Op
verzoek van de Dame liet zij de kaars ook brandend
in de Grot achter. Nooit meer mocht het licht uit de
Grot wijken. Sinds die tijd branden er telkens kaarsen. Een overwinning op een plek waar de zon zich
nooit laat zien. De kaarsen van de Lichtprocessie
branden ook in de buurt van de Grot. Miljoenen handen, en iedere hand is een verhaal en kent een intentie, ontsteken kaarsen bij de Grot. Zevenhonderd
ton kaarsen worden hier jaarlijks gebrand. Na zoveel
licht dat zoveel hoop en zegen geeft, kan men elkaar
alleen nog maar een teken van vrede geven door
ogen, handen, harten die elkaar weten te vinden.
Het licht wordt door ieder mee naar huis genomen
en uitgedragen en gedeeld opdat zij ook een licht in
de wereld zijn voor de ander.
Gods volk onderweg en licht dat nooit meer dooft!
Wat in Lourdes in het groot gebeurt, kunnen wij in
het klein doen. Thuis of in de kerk een licht ontsteken voor de ander en letterlijk licht voor de ander
zijn. Licht dat nooit meer dooft.
Saskia van Winden, pastoraal werkster
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Ò Gave, om via de Esplanada een half uur later aan

Ritueel
Het is een zinvol ritueel om een kaars aan te steken en
zo stil te staan bij het licht dat het donker anders maakt
en verjaagt. Je kunt dit doen aan tafel, bij de maaltijd,
of in een aandachtshoekje in je huis. Het kan op vaste
momenten, maar ook als je er behoefte aan hebt.
Mogelijke manieren om dit ritueel vorm te geven:
• In de ochtend: (samen) zeggen als de kaars aangestoken is: Licht van God, kom in ons huis en ga met
ons mee.
• Aan tafel : een kaars aansteken, vervolgens noemt
ieder iemand voor wie het licht brandt: iemand van
wie je houdt, of iemand die het moeilijk heeft en een
lichtje nodig heeft.
• Je steekt de kaars aan en leest een vaste tekst, bijvoorbeeld:
We ontsteken een kaars
om onze wanhoop te verdrijven
als teken
dat we durven geloven
dat de duisternis niet zal overheersen
en dat er licht zal zijn voor iedereen.
• De kaars aansteken en later bij het uitblazen van de
kaars bedenk je naar wie je het licht toe wilt blazen:
wie heeft er licht nodig, met wie voel jij je vandaag
in het bijzonder verbonden.
• Zet een lantarentje (brandveilig) met een waxinelichtje op een centrale plaats in huis. Je kunt hierin
een kaars aansteken wanneer je hoort van zorg of
ziekte, wanneer iemand examen moet doen of een
onderzoek ondergaat, wanneer er een ramp gebeurd is of wanneer het de sterfdag van een geliefde is of zijn/haar verjaardag.

Het bestuur van de RK begraafplaats aan de Gr. Florisweg te Gouda, zoekt een

Parttime beheerder begraafplaats
Communicatie en administratie zijn de kerntaken van de functionaris.
Groenonderhoud en grafwerk zijn grotendeels uitbesteed.
Een dienstwoning is beschikbaar. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
worden in onderling overleg vastgesteld.
Meer informatie over de begraafplaats is te vinden op de website rkbegraafplaatsgouda.nl.
Uw sollicitatie graag te richten aan:
het bestuur van de RK Begraafplaats, Gr. Florisweg 126, 2805 AP Gouda.
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We gaan op bedevaart! We gaan naar Lourdes,
Santiago en Fatima om op de terugweg Rome
en Kevelaer aan te doen, uiteindelijk komen
we veilig thuis bij Maria van Waddinxveen! En
dat allemaal op een en dezelfde dag!
We gaan op bedevaart, of beter gezegd op ‘Pelgrimini’, maar dan maximaal! Een ‘Pelgrimini’ is
een bedevaart voor één dag. Onze Pelgrimini is
maximaal omdat we onze kerken voor één dag
‘omtoveren’ tot virtuele bedevaartplaatsen. Zes
kerken telt onze parochie, dus zes bedevaartplaatsen. In de hemel wordt gefluisterd dat Petrus en Paulus ‘hun’ kerk in Reeuwijk voor 24 uur
zouden willen toevertrouwen aan de heilige Jacobus, die van Santiago de Compostella!
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De wandelaars lopen van kerk naar kerk, van bedevaartsplaats naar bedevaartsplaats. Soms lopen ze alleen en dan weer twee aan twee. In stilte of elkaar bevragend. Stilstaan mag ook, maar
niet te lang.
De pelgrimini maximaal vindt plaats in september of oktober van dit jaar en wordt op dit mo-
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Pelgrimini, maar dan maximaal!

ment voorbereid door de gebedsleiders van de
locaties en al die anderen die het op bedevaart
gaan zo ontzettend missen! De route van onze
pelgrimage en de heiligdommen kunnen daarom
ook nog wijzigen. Maar dat we op bedevaart gaan,
dat is zeker! Een pelgrimini maximaal.
Pastor Rob Lijesen

Besmet met het ‘Lourdes-virus’

Tijdens iedere gebedsviering wordt gebeden,
gezongen, het verhaal en de betekenis van de
bedevaartplaats verteld. Ik zie het al voor me als
we Lourdes ‘bereiken’. We ontsteken onze bedevaartkaars, zingen een aantal coupletten van het
lied ‘Te Lourdes op de bergen’, laten de afbeelding zien van de grot en foto’s van de parochiebedevaart van een aantal jaren geleden, of foto’s
van de plekken die van belang zijn geweest in
het leven van Bernadette. Na het bidden van een
tientje van de Rozenkrans trekken we verder naar
de volgende kerk, het volgende heiligdom: als je
wil en kunt: wandelend!

Op bedevaart naar Lourdes. Hoe vaak ik daar
al geweest ben, ben ik kwijt. Wat drijft mij
toch om steeds weer naar die plaats toe te
gaan? Wat heb ik daar als jong volwassene
toch te zoeken? Ooit op tienerkamp is die
vraag mij ook eens gesteld, toen beschreef ik
het als volgt: Lourdes is voor mij de plek
waar hemel en aarde elkaar raken
en dat vind ik tot op de dag van
vandaag nog steeds zo.
Lourdes is de plaats waar in
1858 Maria 18 keer verscheen
aan Bernadette Soubirous
bij de grot van Massabielle.
Sinds die tijd komen mensen van heinde en verre naar
Lourdes om zich te wassen aan
de bron. Mijn ouders zijn degenen
geweest die mij hebben besmet met het
zogenaamde ‘Lourdes-virus’. Zij hebben elkaar
leren kennen op bedevaart in Lourdes en wilden
ons graag laten zien waar dat was. Op mijn 5de
ben ik voor het eerst in Lourdes geweest. Wij waren op vakantie in Zuid-Frankrijk en zijn een paar
dagen naar Lourdes afgereisd om te helpen en
om te zien wat mijn ouders daar elk jaar deden.
Na een aantal keer samen met mijn ouders in
Lourdes geweest te zijn, ben ik als 16-jarige voor
het eerst alleen op jongerenbedevaart naar Lourdes gegaan. Sinds die reis ben ik tot nu toe minimaal 1x per jaar afgereisd naar Lourdes. Op mijn
18de ben ik voor het eerst als vrijwilliger meegegaan. Toen kon ik echt als vrijwilliger aan de slag,

iets wat ik altijd al wilde. Als vrijwilliger ging/ga
ik mee om mensen een onvergetelijke reis te bezorgen in Lourdes, door te helpen met eten, aankleden of de rolstoel rond te duwen door Lourdes.
In mijn studententijd heb ik het geluk gehad dat
ik meerdere keren per jaar naar Lourdes kon, zo
heb ik uiteindelijk verschillende rollen kunnen vervullen in Lourdes. Ik ben tot
nu toe als gewone vakantieganger, pelgrim en vrijwilliger naar
Lourdes gegaan, maar ook als
begeleider van kinderen en
jongeren, begeleider van jongeren op een camping en als
manager logistiek.
In al die reizen heb ik vele
mooie momenten meegemaakt.
‘s Nachts alleen bij de grot, bij Maria. De glimlach van een pelgrim wanneer je voor hem of haar een onmogelijk
moment mogelijk maakt. De mooiste herinnering
heb ik nog steeds aan de pelgrim die al 50 jaar
niet meer in Lourdes was geweest. Hij had niet
echt zorg nodig en wij wisten beiden niet echt
wat we met elkaar moesten. In Lourdes vertelde
hij verhalen van vroeger hoe het er toen uitzag en
was, ik vertelde verhalen van nu. We hebben alle
plaatsen bezocht die hij graag wilde zien, naar de
grot, een stadswandeling of ’s avonds even naar
de Lichtprocessie. Maar het mooiste moment in
de reis was terug op Eindhoven Airport, waarbij
hij mijn hand stevig vast hield en zei dat ik niet
zomaar weg mocht zonder gedag te zeggen.
Robert Snoeren
5

Allereerst zal ik mij zelf even voorstellen, ik
ben Steffi, ik ben actief als acoliet in de Willibrorduskerk in Bodegraven en ik heb inmiddels
meerdere reizen gemaakt met als doel mijn
geloof te bezinnen en te verdiepen. Het begon
voor mij met twee deelnames aan de Wereld
Jongeren Dagen, naar Polen en naar Panama.
Dit jaar ga ik voor de tweede keer op wandelvakantie met een uiteenlopende groep aan katholieke deelnemers met als doel samen dichter tot ons geloof te komen. Zowel de WJD als
de wandelreizen dragen niet de naam van een
bedevaart, maar ze dienen er voor mij wel voor
om het geloof een week lang centraal te zetten, iets wat mij in het dagelijks leven niet lukt.
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mijn geloof in het dagelijks leven. Die twee weken
hadden mijn geloof zoveel kracht gegeven, maar
ik merkte thuis ook al snel dat dat weer een stuk
moeilijker wordt als je opeens weer als de vreemde katholieke eend tussen een hoop niet gelovige
mensen probeert te functioneren.
Tijdens de wandelreizen daarentegen was er veel
ruimte om te bezinnen. Zowel gezamenlijk over
een bijbeltekst met verdiepende vragen, die juist
terugverwijzen naar het dagelijks leven, als alleen
terwijl je al zwetend de top van een berg probeert
te bereiken en er geen adem is voor een gesprek
zodat je overgeleverd wordt aan je eigen gedachten.
Beide ervaringen zijn op hun eigen manier heel
waardevol geweest voor de kracht die ik in mijn
geloof heb. De reizen die ik gemaakt heb, hebben ervoor gezorgd dat ik mij heb voorgenomen
de gesprekken ook in het dagelijks leven voort te
zetten. Waar ik voorheen zelden benoemde dat
ik katholiek ben, breng ik dat nu ter sprake zodra
een gesprek daar ruimte toe biedt. Het valt mij op
dat die ruimte niet vaak geboden wordt, maar de
keren dat het wel gebeurt, zijn de meest eerlijke
gesprekken die ik ooit gevoerd heb.
Steffi
Foto: Paul Buis

De drang om op deze manier met mensen samen
te komen, begon voor mij na de eerste WJD, ik
ben destijds gevraagd om mee te gaan en zonder
daar lang over na te hoeven denken, heb ik besloten het gewoon eens te proberen. Het klonk als
een unieke ervaring, vooral omdat ik vanuit mijn
eigen kerk de aansluiting met jongeren erg miste.
Mijn verwachtingen waren blanco, ik wilde het
gewoon ervaren. Ik was vooral benieuwd naar
de massa's mensen en dat heeft uit eindelijk ook
de meeste indruk gemaakt.
Niet vanwege de omvang, of
de aantallen maar over hoe
gelijkgestemd zo'n enorme
groep mensen kan zijn. Het
was voor mij ongelooflijk
hoe je op een veld met miljoenen jongeren kunt staan
en het in één klap echt
muisstil kan worden, om
met zijn allen stil te staan
bij internationale problemen die om ons gebed en
aandacht vragen.
Na die eerste ervaring wist
ik gelijk dat ik meer wilde,
meer ontmoetingen maar
ook meer ruimte maken voor

Voeding voor je geloof
Ik beschouw mijn geloof een beetje als een plant.
Het groeit en bloeit naarmate je ouder wordt en je
jezelf verder ontwikkelt. Maar een plant kan niet
zonder wortels en niet zonder voeding. De wortels
zijn de gemeenschap waarin je op mag groeien, de
vaste grond waarin je als het ware mag staan. De
voeding daarentegen is denk ik voor elk mens anders. Voor mij is een belangrijke voedingsbron pelgrimeren en in het bijzonder pelgrimeren naar de
Wereldjongerendagen.
De eerste keer dat ik met pelgrimeren in aanraking
kwam, was tijdens de voorbereiding op de reis naar
de Wereldjongerendagen (WJD) in Sydney, 2008. Ik
besefte ineens dat dit niet zomaar een reis was met
een mooie bestemming en mooie ontmoetingen,
maar dat je daadwerkelijk gaat pelgrimeren. Pelgrimeren betekent voor mij het bekende achterlaten
en je overgeven aan het onbekende: zowel praktisch
(de reis) als spiritueel (God zoeken).
Na Sydney ben ik nog vier keer naar de WJD geweest,
de laatste keer in 2019 naar Panama. Maar voor een
mooie pelgrimage hoef je niet te wachten totdat deze
voor je georganiseerd wordt. Je kunt ook het heft in
eigen handen nemen, zo hebben we met Jong Sint
Jan de Doper een prachtige bedevaart naar Rome
gemaakt in 2017 en waren er plannen voor een bedevaart naar Assisi (en toen kwam corona).
Maar elke reis gaf mijn geloof de voeding die ik
nodig had. Nu ik een beetje de categorie ‘jongere’ gepasseerd ben, wordt het tijd om nieuwe voedingsbronnen te zoeken. Wie weet zijn dat wel de
Wereldgezinsdagen of wordt dat alsnog een mooie
zelfgeorganiseerde bedevaart naar Assisi. Plannen
genoeg, doe je mee?!
Ruud Vink
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Drang

Naar binnen
Regelmatig hoor ik levendige herinneringen van bewoners aan bedevaarten naar Lourdes, Banneux of
Kevelaer met prachtige verhalen vol emotie en geloof.
Hoe tastbaar en dichtbij
hun geloof daar was en
hoe ze daar de kracht weer
kregen om verder te gaan.
Met een foto aan de muur
of het Mariabeeldje op de
kast wordt daar ook in deze
levensfase nog steeds
kracht uit geput. Het was
een ervaring die diep van
binnen in het hart opgeschreven is om nooit te vergeten.
Maar bij het ouder worden, wordt de energie minder
en de afstand om te reizen wordt korter. Ook hecht
men steeds meer aan de vertrouwde thuisomgeving,
waarbij je weet dat je niet voor verrassingen komt te
staan. Een mooie bedevaart maken, wordt dan lastiger.
Drie jaar terug zijn we met een groepje bewoners en
mensen van de aanleunwoningen van Savelberg naar
Kevelaer gegaan. Een mooie dag vol ontmoeting en
gebed, bijzonder om dat met elkaar te doen. Echter
was het voor de bewoners van Savelberg wel een hele
lange dag. En werd het naast een mooie ervaring, iets
waar ze nog enige dagen van bij moesten komen. Ik
hoorde iemand zeggen ‘Dit kan ik niet meer’.
Hoe kan ik deze mensen dan tegemoet komen om die
reis naar binnen te maken, om God dichtbij te ervaren? Gelukkig vormde zich daar een idee. We hebben
een mooie kapel in de Savelberg. Om daar samen met
een bewoner naar toe te gaan, voelt wel een beetje als
een bedevaart. Samen op weg naar een plek voor een
mooi gesprek, samen bidden, of misschien zelfs een
ontmoeting met God of Maria. Dat is ook een reis naar
binnen, naar de plek waar de levensverhalen wonen
en de gebeden gevormd worden.
De deuren van die kapel worden regelmatig gesloten,
maar ik zet ze graag op een kier. Kom maar binnen!
Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorgpartners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de regio met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.

Van links naar rechts: Tim, Maarten, Erik en Steffi.
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Gelukkig ontspannen we wat van een lockdown die voor heel wat mensen wel eeuwig
leek te duren. We pakken heel wat dingen in
ons leven weer op, vooral de momenten dat
we elkaar ook echt fysiek ontmoeten. Veel
dingen die bij ons gelovig leven horen, horen
er echter nog niet bij. Dat geldt ook voor onze
bedevaarten.
We zijn in onze parochie gewend om heel regelmatig op bedevaart te gaan. Ieder jaar in maart
lopen we met een hele groep ’s avonds laat na
een mis in de kapel van het begijnhof in Amsterdam de Stille Omgang. Groepen uit het hele land
doen dat die avond en nacht. Het Mirakel van
Amsterdam. Het is een stille bidtocht door de binnenstad. Bidden om zegen over onze parochie en
om verhoring van zoveel persoonlijke intenties.
We gaan ook jaarlijks met de Goudse broederschap naar Kevelaer. Een driedaagse tocht met
gelovigen uit de hele regio naar deze plaats die
na de reformatie de meest bereikbare bedevaartsplaats was voor katholieken. Met de kaarsenwijding en de lichtprocessie bidden we weer
voor zoveel dingen die we in onze harten meedragen. En om het jaar gaan we naar Lourdes.
Soms een grotere, soms een kleinere groep. Maar

Parochienieuws

Parochienieuws

Bedevaart in de buurt

Psalm 121

altijd om met duizenden medegelovigen op deze
bijzondere plaats waar “de hemel de aarde raakt”
samen te bidden.

rechter zijaltaar in de kerk, zomaar in de buurt. Je
kunt er zo naartoe om te bidden wat je beweegt
en een kaarsje op te steken.

Afgelopen jaar gingen onze bedevaarten niet
door. En ook dit jaar blijven we nog even in de
wachtkamer. Dat is erg jammer. Maar wat in het
vat zit… Of toch: wist u dat we om de hoek alleen
al twee bedevaartsplaatsen hebben?

Maar het kan nóg dichterbij. Maria van Waddinxveen is gewoon thuis in onze eigen parochie! Het
beeldje komt eigenlijk uit de St. Jan in Gouda en
is na de reformatie door een kapelaan gered. Na
de nodige omzwervingen is het in Waddinxveen
terechtgekomen. Ook aan dit beeldje worden de
nodige wonderen toegeschreven. Tot in de twintiger jaren werden er groepsbedevaarten vanuit
Gouda per boot naartoe gemaakt.
Vandaag loop, fiets of rij je er zo naartoe. Overdag is de kapel altijd open. Voor je gebed. Om een
kaarsje op te steken. Maria van Waddinxveen staat
altijd voor je klaar. De tijd komt wel weer dat we met
elkaar op bedevaart kunnen, maar tot die tijd kun
je in de buurt óók terecht! Trouwens: tot die tijd?
Waarom zou je het ene doen en het andere laten?
pastoor Van Klaveren

Onze buurparochie H. Bartholomeus in Haastrecht heeft een bijzonder verhaal. Maria Viatrix;
Maria ter Weeghe. Een verhaal uit de 17de eeuw
van een Mariabeeldje, gevonden in een dichtgegroeide boomstam. Het beeldje bewerkte wonderen, dus van de boom werden meer identieke
beeldjes gemaakt. Eentje daarvan is in Haastrecht gekomen en heeft heel wat teweeg gebracht. Het beeldje wordt, ook nu nog, soms bij
zieken gebracht om genade af te smeken van de
hemel. Voor de rest van de tijd staat het in het
Kevelaer

Haastrecht

Een pelgrimslied
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid
(De Nieuwe Bijbelvertaling, NBV)

Waddinxveen

Amsterdam, Stille Omgang
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In deze oorkonde stond de volgende tekst:
Doopoorkonde van Winfridus Titus Maria Kuipers
Geboren te Gouda op 18 sept. 1957
Herboren tot Kind van God en lid van de H. Katholieke
kerk door het H. Doopsel in de kerk van H. Sacrament
Te Gouda op 19 september 1957
De vader H. W. Kuipers De moeder A. C. Bullinga
De priester die het H. Doopsel heeft toegediend:

Pater Longinus Tusch ofm.
De pastoor van de Parochie: H.J.A. de Wit O.F.M.

Op een tweede oorkonde staat:
‘Door mijn H. Doopsel werd ik ook een KIND DER KERK en
dus MISSIONARIS. Daarom werd ik lid van het Pauselijk
Genootschap der H. Kindsheid en ingeschreven in de
Parochie van Bodegraven. ….
…. Samen met mijn hemelse Moeder wil ik Missionaris
zijn. Daarom bid ik iedere dag het Wees Gegroet en het
schietgebed: HEILIGE MARIA, BID VOOR ONS EN VOOR
DE ARME HEIDENKINDEREN.
Handtekening Par.Dir.: P. de Groot’

Dit kind groeide op in de Van Tolstraat in Boreft, bezocht de Willibrordschool en werd op
24 oktober 1981 tot priester gewijd en vierde daags daarop zijn Eerste H. Mis in de Willibrordkerk. Op 1 augustus 2021 wordt deze
priester benoemd tot pastor in het team van
de St. Jan de Doperparochie. Dat is wel heel
bijzonder: vroeger werd een priester nooit in
zijn ouderlijke parochie benoemd. De mensen
kennen immers zijn jeugdstreken (belletje
trekken, te laat op school komen, broertjes en
zusjes plagen, niet tegen zijn verlies kunnen
met kaarten, etc.). Maar door de fusies gebeurt dat nu toch en kan ik op 24 oktober mijn
40e wijdingsdag vieren in de Willibrordkerk.
Maar Bodegraven is natuurlijk niet meer het Boreft dat ik op mijn 17e achterliet om in Zuid Limburg voor priester te gaan studeren aan het seminarie Rolduc. Veel van de mensen die mijn wijding
meemaakten leven niet meer. De twee broers en
zus die er nog wonen zijn alle drie getrouwd (ik
10

heb hun huwelijk mogen inzegenen). Er zijn vele
wijken bijgebouwd en winkels verdwenen, evenals de Sacramentskerk en de kaasmarkt in Gouda,
waar mijn vader altijd zijn kaas kocht van de boeren uit het Groene Hart en ik in de vakanties altijd een fooitje gingen vangen in café het Vat van
Duizend Kan, waar mijn vader contant afrekende!
Maar laat ik op dit moment niet te veel terugkijken,
maar juist vooruitkijken en wat meer van mezelf
vertellen.
Op de doopoorkonde kunt u zien dat ik door een
Franciscaan gedoopt ben. Later heb ik het Bonaventuracollege in Leiden bezocht. Franciscanen
hebben dus altijd een grote invloed gehad op mijn
levensstijl en spiritualiteit. Ik heb altijd een groot
hart gehad voor de missie en voor de armen. Ik heb
altijd sober geleefd en heel milieubewust: ik doe
zoveel mogelijk op de fiets, scheid mijn afval en
koop zoveel mogelijk tweedehands. Ik houd van Ò
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Terug in mijn geboortestad en dorp

Ò de natuur, van haar Schepper en Zijn kinderen.

En ik ben een grote fan van paus Franciscus.
Op die tweede oorkonde staat dat ik KIND DER
KERK werd. Die kerk is voor mij de grote geloofsgemeenschap waartoe ook onze protestante en
evangelische broeders en zusters behoren. Door
de Focolarebeweging ben ik zeer oecumenisch
geworden en heb in de loop der jaren veel oecumenisch gedaan: gespreksgroepen voor gemengd
gehuwden, interkerkelijke doopvieringen, jongerenreizen naar Taizé, dauwtrappen met openluchtviering, voorzitter van de Raad van Kerken,
kanselruil en oecumenische vieringen. In de St.
Jan de Doperparochie hoop ik met pastor Rob
Lijesen samen goede oecumenische contacten op
te bouwen.
En ik werd volgens die oorkonde MISSIONARIS.
Ja, ik heb vroeger wel naar de arme landen willen gaan, maar het vreemde eten, weggaan van
de familie en de vreemde talen waren onneembare drempels voor me. Maar nu is Nederland in
een “missionaire situatie” (uit een bisschoppelijk
schrijven) terechtgekomen. En ook onze geloofsgemeenschap is nu bezig met het ontwikkelen
van een missionaire dynamiek, ook wel parochievernieuwing of nieuwe evangelisatie genoemd.
Wij willen “als broeders en zusters in Christus God
leren kennen, de naaste dienen en uitgezonden
worden om de harten van de mensen voor Gods
liefde te openen.” (uit het Mission Statement
‘Door God en mens bewogen’). Daar wil ik graag
aan meewerken.

basisscholen en met Saskia van Winden (die uit
mijn huidige parochie komt) samenwerken aan
de voorbereiding van Eerste Heilige Communie
en Vormsel.
Verder zal ik eerst de tijd nemen voor kennismakingen met de vrijwilligers en dan in goed overleg
met het team kijken waar ik me verdienstelijk kan
maken.
Via ‘pastor op bezoek’ kunt u natuurlijk ook zelf
een kennismakingsbezoek aanvragen.
Uw toekomstige pastor Winfried Kuipers

Ik heb in de coronacrisis tijd gevonden om een
boek te schrijven met als titel ’40 jaar in dienst
van God en de mensen’, dat ik bij mijn jubileum
aan de kerkgangers zal schenken. Die titel komt
overeen met het Mission Statement, dat ik toen
nog niet kende. In dat boek vindt u een uitgebreidere levensloop en vele mooie ervaringen van
Gods werk en Gods Geest uit de afgelopen 40 jaar.
In deze parochie zal ik naast de sacramentele vieringen contact zoeken met de katholieke
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Op 25 september zal er voor alle vrouwen binnen de
parochie Sint Jan de Doper een actieve, maar inspirerende wandeling worden georganiseerd in een van
de geloofsgemeenschappen. Het doel: het dichter bij
elkaar brengen van vrouwen binnen onze parochie,
en God ontmoeten. Kortom, waartoe Hij ons geroepen
heeft: Kerk en vrouw zijn. Kijk voor meer informatie in
de uitnodiging hieronder.
We hopen in de toekomst maandelijks nog veel meer
gezellige, actieve, inhoudelijke en leuke activiteiten
te organiseren. De koffie en thee staat voor je klaar,
dus kom langs en doe mee!
Wil je meer informatie over een activiteit? Wil je je
aanmelden? Of heb je een andere vraag? Stuur ons
gerust een mailtje of appje via vrouw@sintjandd.nl of
06-25 17 50 04.

Eerste Heilige Communie

Het laatste jaar is veel gesproken over catechese
in onze parochie. Sinds de komst van pastor Saskia van Winden hebben wij als vormselwerkgroep
weer een nieuw aanspreekpunt in het pastorale
team. Tijd om opnieuw te kijken hoe catechese
voor jongeren past in ons kerk-zijn. De wens bestaat al langer om voor de jongeren niet een kort
en intensief vormseltraject aan te bieden, maar
een vormingstraject waar we meer tijd kunnen
nemen om tot ontwikkeling van geloof te komen.
Het verschil tussen de woorden is klein, het verschil in aanpak wordt groter.
Eigenlijk zijn we van twee vormselwerkgroepen al
samengegaan naar één werkgroep. Daar zijn de
aflopen maanden nog drie leden bij gekomen en
natuurlijk Saskia van Winden als pastoraal teamlid.
Met onze groep van negen zijn we in juni gestart
met een groep vormelingen die in januari gevormd gaan worden. Ondertussen maken we de
start met het nieuwe vormingstraject.

Door de grote impact die corona in onze samenleving heeft gehad en nog niet voorbij is, waren
wij gedwongen om de Eerste Heilige Communie
dit jaar in onze parochie helaas niet door te laten
gaan. Volgend jaar willen we er dan ook een groot
feest van maken, want voor het eerst deelnemen
aan de tafel van de Heer (de Eucharistie) is een
groot feest. We gaan met enthousiasme en creativiteit aan de slag met een leuk en leerzaam project. Wij gaan dit doen met de kinderen die zich al
hebben aangemeld samen met de nieuwe kinderen die worden aangemeld. Vanaf groep 4 van de
basisschool is ieder van harte welkom!

Wat doen we in het vormingstraject?
Jongeren helpen bij hun geloofsontwikkeling, dat
is waar wij graag aan willen bijdragen in het vormingstraject in onze parochie. Tijdens de bijeenkomsten kunnen zij in een vertrouwde omgeving
met hun leeftijdsgenoten praten over het geloof.
Plezier en gezelligheid horen daar zeker bij! Uiteindelijk kiezen zij zelf voor het sacrament van het
Heilig Vormsel. Een mooie aanvulling op dat wat zij
van thuis meekrijgen en voor u een steuntje in de
rug. Wat we precies gaan doen en hoe dit er uit komt
te zien, zijn we op dit moment aan het ontdekken.
We kunnen daarin de ervaringen meenemen van
andere parochies die ons hierin zijn voorgegaan en
de ervaring die we met het huidige team al hebben
in vormsel- en jongerenwerk. We plannen om begin
2022 met het nieuwe traject te starten.
Benieuwd?
Neem gerust eens contact op met pastor Van
Winden of mail naar vormsel@sintjandd.nl.
Peter Scheer
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Wij zullen de kinderen voorbereiden op hun Eerste
Heilige Communie (EHC) tijdens verschillende gezinsochtenden. Daarnaast zijn er ook geregeld momenten van voorbereiding in de eigen kerk. Ook de
ouders nemen wij een stukje mee in de begeleiding
naar de EHC want het is goed ook een stukje opfriscursus te krijgen zodat ouders hun kind thuis goed
kunnen begeleiden. Daarnaast gaat de waarde van
de Eucharistie ook weer echt leven.
De EHC maakt deel uit van de initiatiesacramenten
(Doopsel, Eucharistie en Vormsel). De Eucharistie
is het tweede sacrament van de totaal zeven sacramenten die de katholieke kerk kent. Bij het sacrament van het Doopsel hebben de ouders ervoor
gekozen hun zoon of dochter op te laten nemen in
de gemeenschap van christenen. In het doopsel
drukken mensen uit dat deze wereld - ondanks alles gedragen wordt door een liefdevolle God. Het kind
wordt binnengebracht in de eigen geloofsovertuiging van de ouders.
Na de doop is het de taak van de ouders om hun
kind vertrouwd te maken met het geloof in God en
de rituelen die hierbij horen. Een belangrijke tijd voor
ouders breekt aan, want juist in de eerste jaren vanaf het peuter zijn tot ongeveer acht jaar (communieleeftijd) leert het kind onder andere gewoonten,
waarden en normen, rituelen en de eerste beginselen van het geloof, zoals het bidden, het vertrouwd
raken met bijbelverhalen, het naar de kerk gaan, enzovoort. Wanneer ouders dan de tweede stap voor
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Vormsel

hun kind in de katholieke kerk willen zetten, de Eerste Heilige Communie, wordt daarmee uitgedrukt
dat ouders samen met hun kind verder willen gaan
in het geloof tot God en daarbij dus deel willen nemen aan de Eucharistie. Een gezond, chronologisch
vervolg van toetreding tot de kerk en geloof in God
met de daarbij behorende gemeenschap. Het ontvangen van het Heilig Brood in de Eucharistie, is het
ontvangen van de Heer zelf in jouw binnenste. De
Heer die tot kracht mag zijn in jou en waarbij je mag
ervaren er nooit alleen voor te staan. Prachtig en van
onschatbare waarde!
Mocht u uw kind willen aanmelden voor de Eerste
Heilige Communie, dan kan dat natuurlijk! Dit kunt
u doen via het secretariaat van uw eigen gemeenschap. De inschrijving sluit op 15 oktober 2021. De
kinderen die al aangemeld zijn, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.  
Saskia van Winden, pastoraal werkster en
Werkgroep Eerste Heilige Communie

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 om 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 sintjandd.nl/hulp/. Het Centraal Parochie Secretariaat of een 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, pastor Kuipers
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De vakantieperiode staat voor de deur, binnen
de mogelijkheden worden er plannen gemaakt
en er wordt vooruit gekeken naar de tijd die
voor ons ligt. Voor mij breekt er een bijzondere tijd aan. Na zes jaar studeren en twee jaar
stage lopen in uw prachtige parochie, heb ik
in tussen de diakenwijding mogen ontvangen.
Dit was een bijzondere viering op Bovendonk,
de plek waar ik mocht studeren. Door de omstandigheden mochten er maar een beperkt
aantal mensen aanwezig zijn, maar gelukkig
bestaat de livestreamverbinding en konden
op deze manier veel mensen meekijken en
meeleven. De afgelopen periode heb ik mij gedragen gevoeld door alle mooie berichten en
goede wensen, een prachtige ervaring.

Sinds het uitbreken van de coronapandemie,
waardoor we allemaal afstand moesten gaan
houden, is de wereld-online gegroeid. Velen
hebben elkaar vooral via internet ontmoet al
die afgelopen maanden. Vergaderen, bijpraten, verjaardag vieren, en de kerk. We zijn met
elkaar gaan vieren en bidden en catechese
gaan volgen en noem maar op: allemaal online.
Je moest toch wat?

Vanuit de parochie waren het pastoraal team, het
CPS en enkele leden van het parochiebestuur aanwezig. Tijdens de wijdingsplechtigheid ontvangt
de wijdeling van een diaken de kleding. Ik vond het
erg bijzonder dat diaken Schuurmans deze taak op
zich wilde nemen. De afgelopen jaren heb ik veel
van hem geleerd. Door zijn aandacht voor mensen
heeft hij mij getoond hoe je in deze tijd diaken kan
zijn. Een weg die ik graag vervolg, want al word ik
priester, ik blijf ook altijd diaken.
Mijn periode als stagiair heb ik ook gezien als een
Foto: Johan Wouters
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soort pelgrimstocht. Het draait namelijk niet om
het einddoel, maar om de route die je mag afleggen. Het is een prachtige weg geweest. Hierbij
heb ik velen van u mogen ontmoeten, soms in
een kort gesprek bij de koffie en met anderen ben
ik langer onderweg geweest. Van deze ontmoetingen neem ik mee hoe rijk de kerk is die wij samen vormen. Kerk-zijn in je eentje lijkt mij vrij lastig. Een kerk die wij samen vormen, met al onze
verschillen, overeenkomsten en eigenaardigheden, is rijk in zijn veelkleurigheid. Ik wil u dan ook
hartelijk bedanken voor alle mogelijkheden, de
warme ontvangst en het vertrouwen.
Mijn pad binnen de Sint Jan de Doperparochie
houdt op, maar mijn weg gaat verder. In augustus zal ik starten in een andere parochie in ons
bisdom. Hier word ik benoemd als diaken en daar
zal ik mij gaan voorbereiden op de priesterwijding.
Deze zal in het najaar plaatsvinden en vervolgens
zal ik daar werkzaam zijn als priester.
Nu eerst even een periode van vakantie. In mijn
koffer neem ik de mooie herinneringen van de
afgelopen periode mee en de wijze lessen van
de pastoor en de andere leden van het pastoraal
team. Op die manier kan ik mij opladen voor wat
er komen gaat. Daarbij geeft de rector van de
priesteropleiding altijd traditiegetrouw aan dat
vakantie afkomstig is van Deo vacara, oftewel vrij
zijn voor God. Even pas op de plaats maken en de
ruimte vinden voor Hem. Hoe uw zomer er ook uit
zal zien, van harte gun ik ons ook dat God daarin
onze tochtgenoot zal zijn.
Diaken Sander Verschuur

Nu de wereld, in ieder geval de westerse, weer
open gaat, gaat de kerk ook steeds meer open. Geweldig! Samenkomen, elkaar gewoon in de ogen
kijken in de vertrouwde ruimte van de kerk. Het is
heel erg fijn want we hebben het zó gemist.
Is alles dan weer bijna bij het oude en gaat het online vieren dan nu stoppen? Wat dat laatste betreft:
het antwoord is: nee! Er is een weg ontsloten, het
was uit nood, maar we hebben ook voordelen ontdekt. En die laat een mens niet meer los. Want je
zal maar ziek zijn, slecht ter been: nu kun je kiezen
uit de televisiemis of meevieren met je vertrouwde geloofsgemeenschap. Je bent nieuwsgierig
hoe er elders wordt gevierd: de drempel is nu erg
laag om even een kijkje te nemen via Kerkomroep.
nl. Je bent verhuisd en wilt met je oude gemeenschap weer eens meevieren: Kerkdienstgemist.nl.
Je bent een beetje lui, maar wilt toch meevieren:
klik op https://www.sintjandd.nl/vieringen/ en
kies de mis en de kerk die je wilt.
Zo’n viering op je scherm, dat is toch geen vieren?
Jawel hoor, zegt Michael-Dominique Magielse, dominicaan en priester. Hij doet promotieonderzoek
naar liturgie-online. Belangrijke kenmerken voor
liturgie kun je ook online herkennen legt hij uit:
• Aanwezigheid: Christus is aanwezig in de gelovigen; in de priester; in Brood en Wijn; in het
Woord. Bij online meevieren komt het Woord
meer centraal te staan: in de lezingen, preek,
gebeden.
• Lichamelijkheid: Liturgie is fysiek en zintuiglijk:
Houdingen en bewegingen (staan, knielen, lo-
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Opladen voor wat er komen gaat

pen) Ruiken (wierook); Voelen (wijwater); Proeven
(hostie); Horen (woord, muziek); Zien (gebouw,
beelden, inrichting, voorwerpen). Bij online meevieren zijn horen en zien, maar ook bewegen
goed mogelijk.
• Participatie: Het gaat om deelnemen, meedoen,
een rol hebben (dialogen, zingen, aandachtig zijn,
verlangen). Omgeving bepaalt mede de uitnodiging hiertoe (gebouw, inrichting). Bij online meevieren vergroot de betrokkenheid in de liturgie
door bewust meebidden, meezingen, aandachtig
zijn, intentie opgeven, digitale collecte, gebed
geestelijke communie. Daarnaast de ruimte thuis
inrichten of kiezen, passend bij meevieren.
• Gemeenschap: deze wordt gevormd door de
lokale kerk (‘ons kent ons’, eigen voorganger(s),
lokale gewoontes); de wereldkerk (alle gelovigen, bisschoppen, paus). Bij online meevieren is
de kerk daar waar een scherm is. Meevieren kun
met je eigen lokale kerk en gemeenschap, en
met alle kerken en gemeenschappen wereldwijd.
Een tip om meevieren thuis een liturgische ‘boost’
te geven: richt je vierplek in, zoals op de foto. Zorg
dat je tijdig inlogt en bereid je voor, alsof je ‘echt’
naar de kerk gaat (want het is echt!). Maak het stil
en zorg dat je niet gestoord kunt worden op je uur
van verbinding in geloof. Doe mee! Zing, bid, ga
staan bij het evangelie. Het vraagt een andere instelling, het is wennen, maar het is te doen!
Nellie Plaizier, namens de
werkgroep vieren-online
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Vieringenrooster

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

za 24

17.00
19.00

zo 25

9.00
11.00

za 31

17.00
19.00

zo 1 aug

9.00
11.00

za 7

17.00
19.00

zo 8

9.00
11.00

za 14

17.00
19.00

zo 15

9.00
11.00

za 21

17.00
19.00

zo 22

9.00
11.00

za 28

17.00
19.00

zo 29

9.00
11.00

za 4 sep

17.00
19.00

zo 5

9.00
11.00

za 11

17.00
19.00

zo 12

9.00
11.00

za 18

17.00
19.00

zo 19

9.00
11.00

za 25

17.00
19.00

zo 26

9.00
11.00

EV
EV
EV

WCV

EV
EV
Aanbidding

WCV
EV

EV
EV

EV

EV
WGV

EV

EV

EV

EV

EV
EV

EV
EV

EV
EV

EV

EV
WGV

EV

EV

EV

Secretariaat
Werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Op dinsdag en donderdag gesloten.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven
Telefoon: .......................... 0172-612255
E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

EV
EV

EV

EV
EV
Aanbidding

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl

WCV
WCV

Aanbidding

R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrodus

EV
EV

EV
EV

EV

Locatieraad
Voorzitter: ......................... Joost Rooms
Secretaris: ................................ Ali Sluis
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl

EV
WGV

EV

EV

EV

EV
EV

EV

EV
EV
Aanbidding

EV
EV

EV
EV

EV

EV
WGV

EV

EV

EV

EV
EV Gezinnen

EV

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322
tnv Parochie St. Jan de Doper

EV
EV

EV
EV

EV

EV
WGV

EV

Actie Kerkbalans
Ernst Reiche ..............................................
kerkbalansbodegraven@sintjandd.nl
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

EV

EV
Aanbidding

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Beheerder: .................. Gijs Hoogeveen
Telefoon: .......................... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl

EV

EV

EV
EV

EV

De Doortocht
Doortocht 11, 2411 DS, Bodegraven
Telefoon: ........................... 0172-552316
E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl
Redactie
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl

Bodegraven

EV

WCV

EV = Eucharistieviering; WCV = Woord en Communieviering; WGV = Woord en Gebedsviering.
Voor actuele informatie zie: https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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za 17 juli

Bodegraven
Bedevaart naar Lourdes
Denk je in onze geloofsgemeenschap aan bedevaarten, dan denk
je direct aan Anton Rijnbeek. Dat
geldt zeker voor de wat ouderen.
Ruim 15 jaar is parochiaan Anton
Rijnbeek verantwoordelijk geweest voor het Lourdeswerk in
onze geloofsgemeenschap. Ieder
jaar gingen ongeveer 10 tot 15
personen naar Lourdes en daarbij waren altijd wel mensen die
een financieel steuntje konden
gebruiken. En voor dat financiële steuntje haalde Anton met
zijn vrijwillige medewerkers geld
op bij honderden donateurs. Hij
beschikte over 608 donateurs in
2005, zo schreef hij in de Echo van
2005. Hij geeft daarin ook aan dat
zonder de steun een aantel mensen niet naar Lourdes hadden
kunnen gaan. Over de bedevaart
schreef hij:
Tijdens een reis naar Lourdes
staan religie, beleving en ontmoeting centraal bij het invullen
van het bedevaartprogramma.
Een bijzondere ontmoeting kan
een bedevaart extra betekenis of
dimensie geven. Een ontmoeting
met jezelf, met anderen, met die
ander. Deelname is mogelijk voor
alle belangstellenden, ook voor
mensen die specifiek zorg en medische begeleiding nodig hebben.

Eigen Nederlandse vrijwilligers
verlenen alle zorg die wenselijk is,
bijna niets is onmogelijk. In bijzondere situaties kan financieel
tegemoet gekomen worden als de
kosten een probleem vormen. Het
programma van een bedevaart is
een afgewogen combinatie van
op bedevaart zijn en ontspanning.
Er is ruimte voor invulling van bijzondere wensen en bijzondere
ontmoetingen. Ontspanning, geloofsbeleving en verdieping gaan
hand in hand.
In 2013 ontvangen alle donateurs
een brief van Anton waarin hij
aangeeft dat het niet meer nodig is geld te vragen voor een reis
naar Lourdes, omdat het aantal
mensen uit onze geloofsgemeenschap die nog naar Lourdes gaan
drastisch is afgenomen. Maar, zo
schrijft Anton verder, laat het duidelijk zijn dat wij nog steeds klaar
staan om voor iemand een reis
naar Lourdes in orde te maken.
Wie geïnteresseerd is in een bedevaart naar Lourdes kan tegenwoordig contact opnemen met
Ilonka Verweij, ilonkaverweij@
planet.nl, of via het secretariaat in
Boskoop.
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Kerkestafette

In september 2014 was de parochiereis naar Santiago de Compostella. Na enige twijfels, kan
ik dat wel, zoveel wandelde ik
nou ook niet, hakte ik de knoop
door. Het was wel een fantastische uitdaging. Een pelgrimstocht uit dank. De voorbereiding liep in het honderd door
de onverwachte komst van een
tijdelijk pleegkind. Maar op bedevaart krijg je toch steun van
boven! Een grote rugzak en de
stokken (daar was ik heel blij
mee) gingen mee.

Deze keer is in de kerkestafette
Sonja van de Pol aan het woord,
de eerste vrouwelijke koster in
onze geloofsgemeenschap.

Je gaat met elkaar op pad en
steunt elkaar als het moeilijk gaat.
Een pad aangegeven door pijlen.
Een tocht van 125 km. In 5 dagen
over heuvelachtig land. Elke dag
een viering. Het verzamelen van
je stempels. De kaarsjes die aangestoken worden in elk kerkje aan
de route.
Het is niet eenvoudig onder woorden te brengen. De gevoelens en
de emoties die boven komen als je

Familieberichten
Gedoopt
Anna Imelda Duits
Liam Vincentius Roos
Suus Elisabeth Maria Dorresteijn
Overleden
De heer W.G. (Wim) van Doorn
De heer G.M. (Gerard) Pijnacker
De heer J.J.L. (Jan) van Dijk
De heer P.B.( Ben) Bakker
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Hoe kwam je op het idee om koster te worden?
Door een opmerking van een
vaste kerkganger op vrijdag die
tegen mij zei dat koster zijn wel
iets voor mij zou zijn, voelde ik mij
voldoende gesterkt om mij persoonlijk bij de hoofdkoster aan te
melden. En hij vond het tot mijn
vreugde goed.

Wie is Sonja van de Pol?
Ik ben sinds 1984 getrouwd met
Henk. We hebben een dochter en
een zoon. Ik ben geboren in Bodegraven in 1961.

daar zo loopt. Soms alleen, soms
met anderen. Emoties waar thuis
geen tijd of ruimte voor is. Maar
al lopend kun je daar echt tot jezelf komen. De stilte en de mooie
natuur om je heen. Het klimmen
en dalen op de onverharde paden. De mooie uitzichten. De
openluchtviering met een altaar
gebouwd van rugzakken. Wat een
mooi symbool!

Dan de laatste ochtend in de
schemering vertrekken en vanuit
alle zijwegen sluiten mensen aan
die, met hetzelfde doel, allemaal
naar Santiago lopen. De dankbaarheid het te kunnen halen.
De pelgrimsviering in de grote
kathedraal waar in alle talen het
Onze Vader gebeden wordt. Het
grote wierookvat aan het plafond,
zwaaiend door de kerk, alsof al
onze gebeden van onderweg opstijgen met de wierook. Dat was
een heel emotioneel moment.
Kortom, een geweldige ervaring!
Truus Kromwijk

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

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben kwaliteitsproductiemedewerker bij Noordhoek Kaas aan de
N11. Ik controleer de producten
o.a. op het juiste gewicht, de verpakking, stempels en natuurlijk
of het er netjes uitziet, zodat de
klant tevreden kan zijn. Ik doe dit
werk vier dagen per week. Op vrijdag ben ik vrij.
Wil je vertellen over wat je zoal
doet als koster in de kerk?
Ik ben op dit moment nog de
enige vrouwelijke koster. Ik ben
begonnen op vrijdagmorgen samen met Gerard Nagel en nu doe
ik ook de weekendvieringen. Voor
de viering begint, moet je alles
klaarzetten wat nodig is. Ik leg
de kleding klaar voor de voorganger, opletten dat je de juiste
kleur klaarlegt, want we hebben
verschillende kleuren zoals groen
het gehele jaar. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld paars bij begrafenissen, advent en vastentijd. Wit bij Kerstmis en Pasen en
feestdagen. Rood o.a. bij Pinksteren en Palmpasen. Verder leggen
kosters het evangelie klaar, vullen
kaarsen bij en steken kaarsen aan
op het priesterkoor. Natuurlijk het

licht aandoen en deuren openen,
de klok luiden. Voor de priester
zorgen we dat de kelk met hostie,
water en wijn, water voor handen
wassen klaarstaat en de hosties
voor de kerkgangers klaarzetten.
Op vrijdagochtend mag ik ook de
voorganger assisteren. Eigenlijk
dien je op dat moment samen
God. Na afloop van de viering alles opruimen zodat ik de kerk netjes achterlaat.
Wat is leuk aan vrijwilligerswerk?
Op vrijdagmorgen vind ik het allerfijnst om koster te zijn. Het is intiem op vrijdag met de mensen die
dan naar de viering komen. Na de
viering gaan we koffiedrinken in
de Doortocht en wordt er gezellig
bijgepraat.
Overigens ben ik ook wijkcontactpersoon maar dat vrijwilligerswerk ligt op het moment van het
interview nog een beetje stil i.v.m.
corona. Wij zien en spreken elkaar
niet meer op een vergadering. En
een bezoekje bij een jubileum bijvoorbeeld kan ook niet. Wij sturen
of brengen wel een kaartje of maken aan de deur een kort praatje.

Bodegraven

Bodegraven

Santiago de Compostella

Doe je naast dit werk voor de kerk
nog ander vrijwilligerswerk?
Nee niet meer, ik heb wel geholpen in Vijverhof om op zaterdagavond mensen op te halen en
naar te beneden brengen waar
een viering werd gehouden voor
hen. In verband met corona ben
ik hier ook mee gestopt. Overigens doe ik ook nog ander werk
voor de kerk, ik bezorg de Voorloper, ik ben collectant en zoals
gezegd wijkcontactpersoon.
Waar word je blij van?
Ik word blij van het koster-zijn in
de kerk. Verder word ik ook blij
van het deelnemen aan bedevaarten, vooral Kevelear want dat
is altijd een hele gezellige groep
mensen die daar heen gaat.
Ik ben ook blij als het goed gaat
met mijn kinderen.
Heb je nog hobby's waarover je
wilt vertellen?
Ik doe aan Diamond Painting.
Verder houd ik van lezen en vind
ik tekenen ook erg leuk. Dat doe ik
met een groepje mensen eens in
de zoveel weken.
Aan wie geef je het stokje door?
Aan Ilonka van Vliet. Zij zit in verschillende werkgroepen.
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Boskoop
R.K. Geloofsgemeenschap
H. Joannes de Doper

Boskoop

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

Secretariaat
Ma-di-wo-do ochtend 09.00-11.30 uur.
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ........................... 0172-212309
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: .......................... Jan de Vries
Penningmeester: .......... Annette Coers

Pastoraatgroep
Voorzitter: .................... Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NL09 RABO 0108501183 t.n.v.
Locatieraad H. Joannes de Doper

Overleg
Pastoraatgroep:
1e dinsdag van de maand
Locatieraad:
2e donderdag van de maand

Redactie
Karin de Wit, Wil Boumans, Anja
Stolwijk
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl
Distributie: .... wijkvertegenwoordigers
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OVER ONS….

Uit de locatieraad
U herkent het vast. Het gevoel
van blijheid, er kan weer meer,
minder coronabesmettingen,
meer vaccinaties, ziekenhuizen die weer aan hun 'gewone'
taken toekomen.
Ik vat het maar heel kort samen.
In onze kerken krijgen we ook
het gevoel dat een andere tijd is
aangebroken, ondanks de nog
bestaande regels. Maar we kunnen met meer mensen in de kerk
zijn! En natuurlijk de livestreams
zijn een prachtig middel om deel
te nemen, een mooie aanvulling.
Maar niets is mooier dan het samenzijn persoonlijk als geloofsgemeenschap te ervaren. In een
viering en bij het koffiedrinken
op ons kerkplein. We zijn dan echt

weer met elkaar verbonden. Dat
gevoel ondervonden vele kerkgangers samen met mij in de viering van vorige week zaterdag. Er
werd prachtig gezongen, prachtig
begeleid op de piano, ook voor
een 40-jarig bruidspaar, er stonden drie boeketten bloemen op
het altaar voor medemensen die
onze steun en aandacht nodig
hadden. Als communielied een
subliem en professioneel gezongen Ave Maria, het werd stil
en ook de slotzang Allelujah, we
mogen niet zingen, maar er klonk
zacht geneurie, een teken van
hoop, van nieuw begin. Mensen
voelden zich op weg naar het
daadwerkelijk weer meer geloofsgemeenschap kunnen zijn.
We kijken er zó naar uit en Ò

ren, veertig dagen lang vanaf 1
september. Veertig dagen, een
bijzonder Bijbels getal voor een
bijzondere tijd. Natuurlijk Open
Monumentendag valt erin en
Startzondag, maar ook een vrijwilligersmiddag wordt ingehaald
maar dan net even anders, muziek op het plein, aandacht voor
communicanten, de opstart van
alle werkgroepen, aandacht voor
zieken, de Groene Kerk, we vieren nog het 50-jarig bestaan
van ons kerkgebouw, maar ook
het 155-jarig bestaan van de
RK-kerkgemeenschap H. Joannes de Doper in Boskoop. Een
grote tip van de sluier alvast
opgelicht, de rest komt later.

Toch wil ik u niet onthouden met
welke kernwoorden de denktank
aan de slag ging: Samen, Open,
Actief, Geloofsgemeenschap, Kerk,
September, Uitnodiging, Deelnemen, Veertig dagen, Gastvrij.
Pakkende titel voor korte aankondiging van onze feestelijke veer-

tig dagen: Veertig dagen Onder
Ons in de Joannes de Doperkerk
Boskoop.
Van 1 september tot en met 10
oktober samen met veel activiteiten van start. Doet u mee?
Namens lokatieraad,
pastoraatgroep en denktank,
Tineke Verbakel

Grafsteen pastoor Krempel

Boskoop

Ò dat willen we ook extra vie-

In Voorloper 2 hadden wij aangekondigd dat het graf van pastoor Krempel geruimd zou gaan
worden. De grafsteen van pastoor Krempel is door een aantal
vrijwilligers eind april opgehaald
en geplaatst op het oude kerkhof,
voor het priestergraf, aan het Sint
Janshof.

Openingstijden
secretariaat in de
zomervakantie
Tijdens de zomervakantie is het
secretariaat beperkt geopend:
van maandag 5 juli t/m vrijdag
30 juli alleen geopend op dinsdag
en donderdagochtend van 09.00
uur tot 11.30 uur. Van maandag
2 augustus t/m vrijdag 20 augustus is het secretariaat alleen
geopend op dinsdagochtend van
09.00 uur tot 11.30 uur.
Mail wordt in de vakantie iedere
dag gelezen. Voor dringende pastorale vragen kunt u bellen met de
pastor van dienst: 0182-639586.
Spreek u een boodschap in als de
pastor niet direct de telefoon kan
beantwoorden. U wordt dan zo
spoedig mogelijk teruggebeld.

Vergeet-mij-niet
Vorig jaar maart stond de wereld
op zijn kop. Door corona vielen
heel veel dingen stil en konden we
ook niet meer naar de kerk. Met
Pasen ontvingen wij een paaspakket met daarbij ook zaadjes van de
vergeet-mij-niet. Deze hebben we
netjes gezaaid en nu heeft deze
dit voorjaar volop gebloeid! We
hebben enorm genoten van deze
bloemenpracht. Nogmaals dank
hiervoor!
Een parochiaan
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Boskoop

In de parochiezaal vindt u een foto-expositie over de bouw van de
huidige kerk 50 jaar geleden met
foto’s uit ons archief. De expositie
wordt in de loop van de komende
maanden aangevuld met foto’s
van het gebruik van onze kerk in
de afgelopen 50 jaar. De expositie
is hopelijk in september compleet.
Inmiddels hebben we plakboeken
mogen lenen over de bouw van de

kerk en het orgel. De moeite waard
om te komen bekijken. Met dank

aan mevrouw Van Ooi.
September wordt een
feestmaand met Open
Monumentendag, Startzondag en we halen het
feest van 50 jaar kerk
in. Mocht u nog unieke,
speciale foto’s hebben
vanaf 1970 in en om ons
kerkgebouw en u wilt
deze aan ons uitlenen,
neem dan contact op met het secretariaat.

Gouda
R.K. Geloofsgemeenschap
H. Antonius van Padua
Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl
H. Joseph, Aalberseplein 2

Wie wil er exposeren na september?
Door corona en de maatregelen
heeft het zoeken naar iemand die
wil exposeren in de parochiezaal
een tijdje stilgelegen. Want exposeren als bijna niemand gebruikmaakt van onze mooie ruimte is
niet aantrekkelijk. We hopen dat
als velen van ons gevaccineerd
zijn en er weer activiteiten georganiseerd kunnen worden, we de
parochiezaal weer in volle glorie
in gebruik kunnen nemen. Wat
wordt er halsreikend door velen
uitgekeken naar het koffiedrinken na de viering, naar de koor-

repetities en de Groene Kerk-activiteiten. En natuurlijk kijken
mensen ook weer verlangend uit
naar de KBO-activiteiten bridge,
ontspanningsmiddag en koersbal. We hebben voorlopig geen

De Groene Tip
Familieberichten
Overleden
Mevrouw C.E.M.(Toos) van LintMoons
Mevrouw A.M.I. (Anneke) Spruitvan Zoest
De heer J.H.J. (Jac) Wognum
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Welke tip uit jouw dagelijks doen
en laten wil jij doorgeven aan anderen voor een beter milieu?
Pauline: 'Luister naar je lichaam,
dat is een advies dat we allemaal
wel eens kregen. Uit milieuoverwegingen kochten we ooit een
douchespaarkop en kochten wij
er meteen maar een thermostaatkraan bij met de gedachte

kandidaten voor tentoonstellingen, dus als u zelf wilt exposeren in het najaar of u weet daar
iemand voor: laat het ons weten.
Anja Stolwijk, Tineke Verbakel
en Karin de Wit.

dat het water ook nooit meer te
heet zou zijn. Ik moest wennen
aan die temperatuur van 38 graden volgens de verpakking, voordat ik echt onder de straal stapte. Zonde van de energie. Deze
temperatuur paste dus niet bij
mij. Inmiddels luister ik wel naar
mijn lichaam en begin de douche
met koeler water. Beter voor het
milieu en beter voor mij! Voor de
doorzetter een extra tip! Eindig
het douchen met koud water, dat
laat je tintelen. Goed voor hart en
bloedvaten. Zo houd je jezelf ook
weer beter warm. Dat doe ik, wat
doe jij?'
Dit is een rubriek vanuit de Groene Kerkgedachte.

Secretariaat
Ma-wo-vr ochtend van 9.30-12.00 uur.
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ......................... 0182-523801
E-mail: ................ gouda@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: .............. Frank Marcus, wnd.
Secretaris: .............................. vacature
Penningmeester: ... P. Pennekamp, wnd
E-mail: locatieraadgouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website: www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ............. NL97ABNA0507129849

Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften
Bank: .............. NL93RABO0361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................
............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie
Infoblad
E-mail: .............. infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

Historie van de rooms-katholieke kerk
in Gouda, deel 2
De zon breekt door: Hoe de
rooms-katholieke kerk in deze
streken terecht is gekomen.
De lange 19de eeuw
In de tijd van de Hollandse Zending (periode 1622-1853) was het
een geploeter voor de rooms-katholieken in Nederland als missiegebied. Het was een tijd waarin de
katholieke religie was verboden.
Na ruim twee eeuwen onderdrukking brak een nieuwe tijd aan. Die
werd niet ingezet door de regenten van de oude Republiek maar
door de legers van de Fransen. Al
heel snel na de verovering werd
de eerste grondwet afgekondigd.
Hierdoor was er vanaf 1795 sprake
van godsdienstvrijheid. In het volgende jaar werden kerk en staat
gescheiden zodat de bevoorrechte positie van de gereformeerde
kerk niet langer bestond.
Hoe veranderde nu de situatie
voor de katholieken? Was het nu
werkelijk gedaan met de achter-

gestelde positie? Natuurlijk niet,
vooral niet omdat de Bataafse
Republiek, zoals het nu heette,
in feite een wingewest was voor
de Franse bezetter. Wel waren er
bijzondere ontwikkelingen, vooral in de periode 1806-1810 onder
koning Lodewijk. Alle godsdienstige zaken kwamen onder een
ministerie te vallen. In het zuiden
kregen de katholieken een aantal
kerken terug. Grote broer Napoleon had al een concordaat(1) met
de paus gesloten voor Frankrijk
en Lodewijk wou dit nu voor Holland bewerkstelligen. En als echte Fransman, zonder kennis van
schisma’s(2) of het protestantisme,
toog hij aan het werk. Het herstel
van de Bisschoppelijke hiërachie
voor zowel de roomse staties
als voor de Oud-bisschoppelijke
Cleresie werden onderwerp van
gesprek. Het schisma zou dus
worden genegeerd en terloops
worden opgeheven. Maar helaas
was Napoleon niet tevreden Ò

Gouda

Expositie

1) Een concordaat is een verdrag tussen een staat en de paus.
2) Een schisma is een scheuring tussen twee kerkopvattingen binnen de
katholieke kerk. In de Nederlanden ontstond na 1702 een scheuring door de
opvatting van organisatie. De Roomsen waren tevreden met de Hollandse
Zending, feitelijk een missiegebied. De Oudbisschoppelijke Cleresie wenste
de middeleeuwse structuur met bisschoppen weer ingevuld te zien.

23

O.L.V. Hemelvaart,
circa 1910

Ò groeide en ook Korte Akkeren

kreeg huizen en nieuwe bewoners. De paters op de Hoge Gouwe besloten tot het stichten van
een extra kerk. Eerst een rectoraatskerk, maar sinds 1940 was
de Allerheiligst Sacramentskerk
een echte parochiekerk. De 19de
eeuw was voor de katholieken
een eeuw van emancipatie. Van

een arme gediscrimineerde groep
groeiden ze uit tot volwaardige
burgers.
De expositie in de Antoniuszaal in
Gouda laat diverse beelden zien
bij deze historie. U bent van harte welkom voor of na een viering
of tijdens openingstijden van het
secretariaat.
Bart Wiekart en Marian Verhaegh

Allerheiligste Sacramentskerk,
circa 1932

Deze monstrans is één van de
voorwerpen die in de expositie
is te bekijken. Meer informatie
over ons bijzonder liturgische
vaatwerk vindt u op de website
https://www.sintjandd.nl/gouda/

Agenda
18 t/m 26 september
Vredesweek

Familieberichten
Overleden
De heer H.J.A. Thorborg
Mevrouw A.P. van Schaik-Straver
De heer A.J. de Wit
De heer C.M. Holthuijsen
Mevrouw P.H.M. Houdijk-Blonk
De heer T.W. de Vrind
Mevrouw M.C.J.A. de Vries-van Dijk
De heer W. Baardman
De heer J.M. Boer

Gouda

zonder priesterlijk gebed en in ongewijde aarde. Wel met een stevige afdracht aan de hervormde
kerk, die nog steeds het alleenrecht op de begraafplaats had.
Het concordaat van 1853 bracht
zeer veel verandering. Het herstel
van de bisschoppelijke hiërarchie
bracht veel zelfbewustzijn. Kloosters en scholen werden opgericht
en de eigen zuil bracht goed on-

derwijs en zelfvertrouwen. Gouda groeide als gevolg van de opkomende industrie. Katholieken
waren niet meer arm en de groep
groeide. De beide kerken, inmiddels parochiekerken, kregen ruimtegebrek. Aan de Kleiweg kocht de
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart-parochie grond en onder leiding van
deken Malingré werd in 1879 een
grote neogotische kerk gebouwd,
de Kleiwegkerk, goed in het zicht.
De Josephstatie deed het wat rustiger aan. De huizen voor de kerk
waren al gekocht en in 1877 werden ze gesloopt, waarna er een
trotse voorbouw met een kerktoren verscheen, goed in het zicht
aan de Hoge Gouwe. Ook de droom
van een eigen begraafplaats kwam
uit. Wederom was het Malingré, die
samen met de paters veel druk uitoefende op het gemeentebestuur.
Sinds 1890 is aan de Graaf Florisweg de rooms-katholieke begraafplaats in gebruik.
Toen de kerktoren aan de Kleiweg
in 1902 zijn voltooiing
kreeg, was het duidelijk. Maar de kroon was
de bouw van een reusachtige nieuwe kerk
met een 80 meter hoge
toren, de nieuwe St. Josephkerk aan de Hoge
Gouwe. In eeuwen waren de katholieken niet
zo zichtbaar geweest. In
mensen, kerkgebouwen,
scholen, patronaatsgebouwen en wat al niet
meer. Zelden was een
onderdrukte groep zo
trots geweest op wat nu
geheel op eigen kracht
was bereikt. Gouda Ò
Foto: SAMH
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St. Josephkerk tussen 1877 en
1902, met de nieuwe toren bij de
oude kerk.

Foto: SAMH

Gouda

broer en lijfde zonder pardon het
hele gebied in bij Frankrijk. Hiermee ging ook de laatste kans
verloren tot het samengaan van
de hele katholieke kerk in Nederland. Immers, Napoleon had al
een concordaat en dat gold nu
ook voor Nederland. Het schisma
bleef bestaan.
Na de Franse Tijd bleef het ministerie voor erediensten bestaan.
Koning Willem I zag het liefst alles
strikt onder zij leiding gereguleerd. Daarom kwam het in 1827
tot een concordaat, waarbij er vier
nieuwe bisdommen (Amsterdam,
Den Bosch, Luik, Mechelen) zouden komen. Maar door de Belgische Opstand en de afscheiding
van Belgie kregen de plannen
geen vervolg. In 1833 werd er wel
een wijbisschop toegelaten, Cornelius baron van Wijckersloot, bisschop van Curium i.p.i.. Geen Nederlandse bisschoptitel, dat was
een stap te ver. Zo konden er in
Nederland voor het eerst sinds de
reformatie weer het vormsel worden toegediend en kerken gewijd.
Voor de discriminatie maakte het
niet veel uit.
Na de Gasthuiskapel (in gebruik
bij de Keijzerstraatstatie, de voorloper van de Onze Lieve Vrouw
Hemelvaartparochie) kregen de
katholieken opnieuw veel tegenwerking van protestantse zijde. In
de jaren 1840-1850 poogden de
beide staties (de Keijzerstraatstatie en de Josephstatie) een eigen
rooms-katholieke begraafplaats
aan te leggen, maar dit werd na
fel protest tegengehouden. De
Goudse overledenen bleven naar
de algemene begraafplaats gaan,

Foto: SAMH

Ò over het koningschap van zijn

Oecumene-update
Vredesweek
Het is op het moment dat u dit leest
nog volop zomer en de Vredesweek
van 18 t/m 26 september lijkt nog
ver weg. Toch wordt er door een
aantal vrouwen van de Raad van
Kerken al druk gewerkt om een
praktische invulling te geven aan
het thema van de Vredesweek, inclusief samenleven met als motto
Wat doe jij in Vredesnaam?
Deze Vredesweek start met allerlei
activiteiten ten bate van minderjarige vluchtelingen op Lesbos in
kamp Moria en zijn gericht op het
inzamelen van kleding en geld en
duurt tot 1 november 2021.
Ook dit najaar gaan deze vluch-

telingen weer een zware tijd tegemoet en moeten onder hartverscheurende omstandigheden
de winter zien te overleven. Het
startsein van de activiteiten is de
oecumenische viering van zondag
19 september, die door onze coördinator Vieren binnen de Raad van
Kerken, Agnes Prins en met de
voorgangers wordt voorbereid. In
het Informatieblad kunt u hierover
t.z.t. meer lezen!
Ellen Verrips
Afgevaardigde van de R.K. Kerk
in de Raad van Kerken Gouda
ellen.verrips@gmail.com
Actuele info: www.rvkgouda.nl
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Ò Gedachteniskoor en van Can-

R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder
Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

Secretariaat
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u.
Dorpsweg 22, 2811KH Reeuwijk
Telefoon: ........................ 0182-392310
E-mail: ............ reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ....................... Leo van Zoest
Secretaris: ............................. VACATURE
Penningmeester: .......... Jos Dorresteijn

Uit de pen van Wouter
Ik ben Wouter Dorresteijn en ik
woon al mijn hele leven in Reeuwijk. Toen ik was geboren, ben ik
gedoopt en acht jaar later heb ik
mijn eerste heilige communie gedaan en nog vier jaar later heb ik
mijn vormsel gedaan. Ik ben vier
jaar misdienaar geweest en ben
nu al een jaar acoliet. Ik weet nog
dat toen ik een paar jaar geleden
moest dienen ik misselijk was en
dus moest spugen. Ik zei dit tegen mijn zus die toen ook moest

Reeuwijk

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Terugblik op Pinksternoveen

Bankrekeningen
Rabobank
Kerkbijdrage: NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

Het was 20 april, we zaten met
elkaar het afgelopen half jaar
te evalueren. En ‘we’ zijn de
meeste
vrijwilligersgroepen
van onze geloofsgemeenschap.
Bij de Pinksternoveen Groene
Hart kwam al snel het antwoord:
Dit jaar nog niet. Tot er iemand
riep: Wij kunnen dit in Reeuwijk
toch ook organiseren. Iedereen
dacht er kort over na en was eigenlijk gelijk enthousiast.

Wijkvertegenwoordiging
Joke de Jong: ................. 0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail: .... vandorptotplas@gmail.com

In het besef dat we maar 3 weken
hadden tot de start, gingen we in
een kleine groep met 5 voorgangers op 23 april aan de slag om in
hoofdlijnen alles vast te stellen:
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dienen en ik ging dus naar het
toilet en ik was precies op tijd
terug. Voor zover ik weet, heeft
niemand er iets van gemerkt. Ik
was de rest van die dag nog niet
erg lekker, maar dat moment had
ik wel goed geregeld. Ik hoop natuurlijk dat iedereen weer zo snel
mogelijk naar de kerk kan. En
laten we hopen dat we allemaal
gezond blijven. Ik geef de pen
door aan...

Het thema: De 9 gaven van de
Geest uit Galaten 5, iedere avond
een van deze gaven. Een indeling
van een viering, ongeveer 30 minuten. Muzikale begeleiding voor
iedere avond. Kosters regelen,
reclame maken via de website en
alles uitzenden via de livestream
voor alle parochies. De dames
van het secretariaat deden de
aanmeldingen en het uitdraaien
van de benodigde liedteksten en
vaste gebeden voor elke avond.
En het werd een heel bijzonder
geheel. Vooral het muziekaanbod was divers. Van Kinderkoor
tot Alzando van Ecclesia tot Ò

En op 14 mei was alles klaar en
op de dagen die daarna nog volgden deed iedereen de dingen
waarvoor hij of zij was gevraagd.
Iedere avond hadden we ongeveer 30 personen in de kerk en
via de livestream 70 verbindingen. Opvallend was het bericht
dat binnenkwam dat er zelfs in
Rijpwetering werd meegekeken
door trouwe noveengangers.
Eén ding is wel duidelijk na zo’n
geslaagde noveen: Als iedereen
er echt voor gaat dan is er veel
mogelijk en krijg je hulp (volgens
ons de Heilige Geest), dat is wel
gebleken in Reeuwijk. Volgend
jaar trekken we gewoon weer door
het Groene Hart met twee kringen
maar dit was een mooi alternatief.

Reeuwijk

Reeuwijk

torij tot een trio oud-CantaRellen.
Sommige van deze koren vroegen of ze ook mee mochten doen.
Toen was al duidelijk 'De Geest
is met ons'. Iedereen kreeg een
plaatsje, vaak op een door hen
gewenste avond.

Bedankje
Niet eerder was ik betrokken bij
de Pinksternoveen en wat was
het een mooie kennismaking.
Fantastisch om zo de energie te
voelen, in de voorbereiding van
Hemelvaartsdag tot Pinksteren.
Iemand (een bezoeker van de
avonden, hoorde ik later) nam
het initiatief om betrokkenen te
bedanken. Wat een mooie verrassing. Bedankt!
Maria
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Kerkhistorie RK-kerk in Reeuwijk #3
We zijn in deel 2 geëindigd met de
vraag: Hoe nu verder in oktober
1888?

De eerste viering in de kerk was
op 29 juni 1890, de dag van de
patroonheiligen van de kerk: Petrus en Paulus. De officiële inwijding van de kerk was op 6 oktober
1890 door de bisschop van Haarlem, mgr. Caspar Bottemanne. De

De kerk in Randenburg is niet
meer veilig en Boskoop en Waddinxveen haken af. Reeuwijk
stond er alleen voor en Randenburg was niet de centrale
plek voor de eventuele nieuwe
kerk. Het kerkbestuur besluit
in de vergadering van oktober
om het verzoek neer te leggen
bij de bisschop van Haarlem
om een nieuwe kerk te bouwen in het centrum van Reeuwijk-Dorp. Pastoor Mutsaers
werd bouwpastoor en had al informatie ingewonnen bij architect Margry die al veel kerken
bouwde en inrichtte in die tijd.

Familieberichten
Overleden
Mevrouw E. Baars-van Vliet
De heer J.A.M. Linderhof
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bisschop kwam 5 oktober aan in
Gouda waar hij op de gemeentegrens van Gouda/ Reeuwijk
opgewacht werd door een 40-tal
ruiters die hem onder groot vlagvertoon naar Reeuwijk brachten.
Over de verdere viering op 6 oktober staat niets vermeld.
Pastoor Mutsaers had het in de
jaren na de oplevering ontzettend druk met de inrichting van

de kerk en de constructiefout die
de bouwers hadden achtergelaten. Er werden extra trekijzers
over de gehele breedte van de
kerk aan gebracht. De pastoor
bleef nog tot 1908 en werd daarna opgevolgd door pastoor Hakkeling een legendarische naam
met betrekking tot onze kerk
en de geloofsgemeenschap in
Reeuwijk. In Kerkhistorie deel 4
kunt u alles over hem lezen.

Bedevaart in Nederland

Reeuwijk

Reeuwijk

Boeiend is het om te lezen met
welk een voortvarendheid daarna
te werk werd gegaan, niet geremd
door bureaucratie of inspraak.
De pastoor voerde gesprekken
met de deken en de bisschop. Op
31 december werd het verzoek
ingediend bij het bisdom en die
werd op 5 februari 1889 overhandigd aan de bisschop. Alles was
rond: de bouwtekening, het bestek,de begroting en de financiering. Op 12 februari kwam al het

pastorie als eerste opgeleverd en
het kerkgebouw volgde op 1 juni.
De gehele bouw had iets meer
dan 14 maanden geduurd.

antwoord dat de machtiging was
verleend voor de bouw van de kerk,
de pastorie, het kostershuis en de
uitspanning voor de paarden.
De vaart zit er goed in, want op
12 maart 1889 vond de openbare
aanbesteding plaats van de kerk
en pastorie naar een ontwerp
van architect Margry. Inmiddels
waren er ook inschrijvingen voor
de bouw zelf. Het bedrijf Leewens
uit Amsterdam mocht de kerk
gaan bouwen voor ƒ 60.170,-.
Het was nu aan de bouwpastoor
om voldoende geld bij elkaar te
krijgen. Er kwamen grote giften
binnen maar ook kleine, in totaal

ƒ 31.838,86.
De kerk in Randenburg met pastorie werd verkocht. En de inrichting was ƒ 21.600,-. Er restte nog
een lening van ƒ 38.750,-.
Enkele feitjes over de bouw: Er
zijn 750 dennen heipalen geheid
onder kerk en pastorie. De lengtes variëren van 14 tot 18 meter.
Het heien en de fundering moest
voor 15 juni klaar zijn en de eerste
steen werd gelegd op 8 juli door
mgr. A. Rinaldini. Voor 15 september moesten alle muren opgetrokken zijn en voor 1 december
moesten alle leien op het dak liggen. Op 1 februari 1890 werd de

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo in Noord-Holland. De grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland

‘Den Briel’ (Brielle) is een nationaal
bedevaartsoord en het bekendste
bedevaartsoord in het bisdom
Rotterdam.

Delft: Onze Lieve Vrouw; Maria van
Jesse. Jaarlijkse ommegang rond
12 juni.

Maria ter Weghe - Onze Lieve Vrouw
van Haastrecht. Maria-die-opweg-gaat. Vroeger werd deze Maria
naar de zieken gebracht.
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R.K. Geloofsgemeenschap
St. Victor
Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 JJ Waddinxveen

Secretariaat
Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon: ........................... 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ...................... Peter Rijnbeek
Secretaris: ............................ Henk Vink
Penningmeester: ..... Paul van Leeuwen
Beheer: ......................... Peter Rijnbeek
Algemeen lid: .............. Isabella de Boer
Algemeen lid: ..................... Hans Kientz

Vanuit de locatieraad
Welkom terug
Nu, half juni, is er hoop. De coronamaatregelen worden beetje
bij beetje teruggedraaid en de
meesten van ons zijn gevaccineerd. We kunnen ons gelukkig
weer wat ruimer bewegen en
de mooie en fijne dingen komen
terug. Iets meer contact met elkaar. Thuis en buiten. Wat voor
mij belangrijk is dat contact met
dierbaren weer minder afstandelijk is. Een eerste knuffel met een
kleinkind dat geslaagd is, voelde
heerlijk aan.
Ook in de kerken krijgen we meer
ruimte. Van 30 zijn we opgeschaald naar 60. Koffiedrinken
buiten na de viering is langzaam

Waddinxveen

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken

Bankrekeningen
Kerkbijdrage: NL71RABO0366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Pastoraatsgroep
Liturgie: ........................... Lia Rijnbeek
Pastoraat/diaconie: Sonja v. Leeuwen
Catechese: .......................... Ruud Vink

Stichting tot behoud Sint
Victorkerk
Voorzitter: ....................... Hans Kientz

Website: ................ www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl
Kopij: ......... victorientje@sintjandd.nl
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Familieberichten
Gedoopt
Milan en Olivia Neutenboom
Elin Anne Lisa Kranendonk
Tola Kuszewska
Overleden
Dhr. Gerardus Johannes Kleiweg
Mevr. Elisabeth Sophia AalbersBijnen		
Dhr. Arnoldus Antonius Wekking
Mevr. Maria Hendrika Witjes-de
Heij

opgestart. Het mooie weer helpt
ons daarbij. De vrijwilligers die
dat verzorgen, zijn weer aangeschreven en hebben positief gereageerd. Ook de chauffeur van
dienst staat weer in de plannen,
zodat ook daar weer gebruik van
gemaakt kan worden. Nog even
geduld.
Met het Pastoraal Team is overleg
om te bekijken of wij de doordeweekse diensten in de verzorgingshuizen weer op kunnen
starten. Langzaam kunnen we
weer plannen maken.
Een werkgroep is bezig met de
voorbereidingen van de start van
het nieuwe normaal. In september willen wij een welkom-terug
organiseren. Met een mooie viering en randgebeuren. Het staat
nog in de kinderschoenen, maar
ik mag het al aankondigen. Houd
voor verdere informatie het Victorientje in de gaten.

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 het als het zo ver is. Of kijk
hiervoor op de website van de
VAC: www.vac-victorkerk.nl;
Facebook: VAC-Victorkerk.

VAC-website
De website mocht onlangs de
1.000e 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.
Restauratie van de Sint Victorkerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint
Victorkerk, Waddinxveen
Giften zijn zeer welkom op bankrekening NL36 ABNA 0427471 249

Bedevaart in Nederland

Waddinxveen

Waddinxveen

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

Voor degene die plannen maken
voor een vakantie, een fijne tijd
en gezond weer terug zodat welkom-terug ook een echt welkomterug wordt.
Peter Rijnbeek
Bonifatiuskapel met processiepark
in Dokkum.

O.L. Vrouw van Lourdes in Zevenhoven.

O.L. Vrouw Sterre der Zee, bekend
om de bidweg door Maastricht.

31

redactiejongeren@sintjandd.nl

Moordrecht
R.K. Geloofsgemeenschap
St. Johannes' Onthoofding
Moordrecht/Gouderak
Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
Oosteinde 23, Moordrecht
Telefoon: .......................... 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .......................... 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Mevr. R. v.d. Nouweland,
Mevr. M. Oomen, de heer M. Helmes

Bankrekening
Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
....... t.n.v. Sint Johannes' Onthoofding,
................................................ Moordrecht

Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: .......................................................
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Pastorale zaken
Pastor van dienst: ....... 0182-639586

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl
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Het geheim van de Dorpskerk
In de vorige Voorloper werd
melding gemaakt dat de pastoors Visscher en Schouten
zijn begraven geweest in de
Dorpskerk van Moordrecht, die
ten tijde van hun overlijden en
begraven al een protestantse
kerk was. Hoe kon een RK-pastoor in een protestantse kerk
worden begraven.
De Rooms Katholieke gemeenschap van Moordrecht/Gouderak
had tot 1852 geen katholieke begraafplaats. Dit betekende dat de
begrafenissen van katholieken op
de oude voet werden voortgezet,
overeenkomstig het recht van
eenieder op een begraafplaats in
de kerk ongeacht rang of geloof.
Dit recht werd zwart op wit beschreven ten tijde van de strijd om
het eigendom van de kerk rond
1800. Hierbij werd wel besloten

dat bij een begrafenis van een
gereformeerde de collecte aan de
gereformeerden moest toekomen
en bij een begrafenis van een katholiek de collecte aan de katholieken toekwam.
De RK-begraafplaats is in 1852
gekomen. Op deze begraafplaats
is een priestergraf aangelegd met
eerst een houten kruis en daarna
het huidige stenen priestergraf.
Pastoor Reinier Visscher is overleden op 22 december 1728 en
pastoor Frederik Schouten op 22
december 1795. Dus ver voordat er
een katholieke begraafplaats was.
Dus een geheim. Niet helemaal.
Want men begroef overeenkomstig de toen geldende regels. En
het mooie daarvan was, dat er
geen onderscheid in geloof werd
gemaakt. Dit geeft maar weer aan
dat Nederland toen al een tolerant
land was.

x

x

Jongerenagenda

13 juni 2021: Parochiebrede Gezinsochtend en start vormselvoorbereiding
Nu de kerken weer steeds meer mensen mogen verwelkomen, zijn we ook weer
begonnen met de gezinsochtend.
Op zondag 13 juni werd voor het eerst sinds oktober 2020 weer een gezinsochtend gehouden. Speciaal voor de ouders, kinderen en de vormelingen werden er diverse catecheseprogramma’s gehouden in verschillende leeftijdsgroepen. In totaal mochten we ongeveer 65 kinderen en hun ouders welkom heten en bleek de kerk zelfs
te klein om (onder de op dat moment geldende coronamaatregelen) alle gezinnen van een zitplaats te
voorzien.

Aankondiging: Nieuwe data Parochiebrede Gezinsochtenden bekend!
De nieuwe data voor de gezinsochtenden voor seizoen 2021/2022 zijn bekend!
Noteer ze snel in de agenda: 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december 2021 en 9 januari, 13 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni (Pinksteren) en
3 juli 2022.
Ben je nieuwsgierig en wil je ook eens meemaken wat we tijdens de gezinsochtend doen? Je bent van harte welkom om eens te komen kijken/meedoen! De parochiebrede
gezinsochtenden vinden plaats bij de H. Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda. De deuren gaan rond
09.15 uur open, waarna het catecheseprogramma rond 09.30 uur begint, waarbij we in verschillende
leeftijdscategorieën aan de slag gaan met een verfrissende catechese. Ook voor volwassenen wordt
voor een inspirerend programma gezorgd, dus jong en oud is welkom! Om 11.00 uur sluiten we de
ochtend af met een eucharistieviering. Gedurende de gehele ochtend is er crèche voor de allerkleinsten.
Dus kom eens langs en maak kennis met deze leuke bijeenkomst met ontmoeting, een uitdagend
programma en eucharistie! Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen rondom deze
activiteit en de dan mogelijk geldende maatregelen. Heb je vragen? Mail of bel naar Carisia Houdijk-van Berkel: gezinsdag@sintjandd.nl / 06 – 23 27 35 13.

Amazing Teeners stopt
Na 10 jaar stoppen Bart Wiekart en Karin Kruit met de tienergroep Amazing
Teeners uit Waddinxveen. Maandelijks organiseerden zij samen veel verschillende activiteiten voor tieners, waar het geloof en het samen lol maken hand
in hand gingen. Vele tieners bezochten in die tien jaar, soms vergezeld door
vrienden en vriendinnen die mee mochten, dan ook met plezier deze activiteiten, waaronder filmavonden, DiaconAction en de diverse uitwisselingen met tienergroep Be Bold uit
Bodegraven.
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'Een wandeling sterkt de benen,
een pelgrimstocht of bedevaart sterkt de ziel.'
Pelgrimeren
Pelgrimeren is oorspronkelijk het
reizen naar een heilige (bedevaarts)plaats. Dat was vroeger een duidelijke omschrijving, pelgrimeren was
een gelovig gebeuren. Pelgrims (zo
noemen we de reizigers) gingen op
stap om te bidden, om een heilige
te vereren, om boete te doen, of om
vergeving te vragen. Maar in de loop
der tijd is de betekenis, die mensen
aan het pelgrimeren gaven, veranderd. Tegenwoordig spelen bijvoorbeeld ook de interesse in andere
culturen, het maken van nieuwe
vrienden of het genieten van de natuur een rol in de beslissing om op
pelgrimstocht te gaan. Elke pelgrim
geeft dus op zijn of haar eigen manier invulling aan het pelgrimeren.
Pelgrimeren is tegenwoordig erg
populair en voor iedereen is er wel
een geschikte pelgrimstocht te vinden. Bekende pelgrimsreizen gaan
naar het Heilig Land, Rome, Santiago de Compostella, Lourdes of
Assisi. Maar los daarvan zijn er ook
enkele kleinere pelgrimsreizen of
bedevaarten hier in de buurt, zoals
Heiloo (NL), Kevelaer (D) of Banneux
(B). Welke pelgrimstocht of bedevaart zou jij willen maken?

Onze tips voor
een Bijbelse zomer!
ZANDVERHALEN
Aan de Havenkade in Elburg ligt een grote loods met
ruim 4000 m3 zand. Hier worden Bijbelse verhalen in
zand gesculpteerd. Herken jij alle verhalen? Reserveren: www.zandverhalen.nl.
LOURDESKAPEL SCHEVENINGEN
Dagje naar Scheveningen? Vergeet dan niet
om eens een kijkje te nemen bij de Lourdeskapel,
vlak naast het Circustheater. Achter het altaar
bevindt zich een nauwkeurige replica (schaal 1:13)
van de Lourdesgrot. De kapel is iedere dag van geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Adres: Berkenbosch
Blokstraat 9A te Scheveningen.
GROENE KATHEDRAAL HAZERSWOUDE
Rondje fietsen? Ga dan eens naar de Groene Kathedraal!
Tussen Boskoop en Hazerswoude staat deze kleine verrassing verscholen tussen de kwekerijen. De uitgestrekte tuin is vrij toegankelijk voor bezoekers. Adres:
Burg. Ten Heuvelhofweg 21 te Hazerswoude-Dorp.
PELGRIMSPAD DEEL 1
Klaar voor een echte uitdaging? Loop samen het Pelgrimspad! De route van deze wandelpelgrimage (206 km) start aan het
Amsterdamse Begijnhof waar in 1345 het Mirakel van Amsterdam
plaatsvond. De route gaat daarna dwars door het Groene Hart
naar de eindbestemming: de Zoete Lieve Vrouw van
Den Bosch. Deze route bestaat uit 12 etappes, welk
op elk willekeurig moment afzonderlijk van elkaar
gelopen kunnen worden. www.wandelnet.nl/pelgrimspad-deel-1.

Heilige Jakobus de Meerdere
Jakobus was een visser in Galilea. Samen met zijn broer Johannes werd hij door Jezus geroepen om Hem te volgen. Hij liet alles achter en samen werden zij twee van de twaalf leerlingen
van Jezus. Jaarlijks trekken veel pelgrims via de Sint-Jakobsweg naar het plaatsje Santiago
de Compostella in Spanje, waar het lichaam van Jakobus zou zijn begraven. Het is dan ook niet
voor niets dat Jakobus de Meerdere de beschermheilige van de pelgrims is. Jakobus kan worden
herkend aan zijn pelgrimsstaf en sint-jakobsschelp.

De Sprinkhaan
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