11e jaargang no. 22 periode 17 juli t/m 1 augustus
Geloofsgemeenschap
H. Antonius van Padua
H.-Josephkerk
Aalberseplein 2, Gouda
tel. (0182) 523801
Het Pastoraal Team is te bereiken via
tel. (0182) 513056
Pastor van dienst
Mocht u dringend pastorale hulp nodig
hebben, kunt u bellen naar de pastor van
dienst:
tel. (0182)-586036.
Secretariaat
voor Gouda en Moordrecht/Gouderak
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda; Geopend:
Ma, wo, vr, van 09.30 - 12.00 uur
tel. (0182) 523801
E-mail: gouda@sintjandd.nl
Rekeninggegevens:
Geloofsgemeenschap
H. Antonius van Padua
Kerkbijdragen:
IBAN: NL28INGB 0002 902 532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften
•IBAN: NL93RABO 0361 413 785
t.n.v. H. Antonius van Padua
Geloofsgemeenschap
St. Johannes' Onthoofding
IBAN: NL90RABO 0343 000 911
t.n.v. Sint Johannes’ Onthoofding Moordrecht
Kerk St. Johannes' Onthoofding
Oosteinde 23, Moordrecht
Postbus 86, 2840 AB Moordrecht
tel. (0182) 523801
E-mail: moordrecht@sintjandd.nl
Kopij voor het volgende blad
uiterlijk 26 juli 2021
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail
Infoblad@sintjandd.nl

Nationale bedevaart Martelaren van Gorcum
In juli en augustus is het Heiligdom elke middag
geopend van 13.00-17.00 uur (behalve
maandagen en zaterdagen). Buiten het
bedevaartseizoen is in de overige maanden
openstelling mogelijk voor groepen op afspraak.
Zie voor nadere informatie:
https://www.martelarenvangorcum.nl
Bedevaart Banneux
In verband met de onzekerheid rond de
versoepeling van coronamaatregelen in
Nederland en in België gaat de geplande
bedevaart naar Banneux van 3 t/m 7 september
helaas niet door. Ook de 1 en 2 daagse
bedevaarten gaan niet door.
Het Banneux Comité richt zich nu op hervatting
van de bedevaarten in het voorjaar van 2022.
Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen u
volgend jaar weer te mogen begroeten op een
van onze bedevaarten.
Banneux Comité Bisdom Rotterdam
Ellen van Rheenen, secretaris.
Versoepelingen
De Nederlandse bisschoppen hebben voor de
Rooms-Katholieke Kerk een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag
in de maatschappij als het gaat om corona, zien
de bisschoppen ook mogelijkheden om de
maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen
(zie verder blz. 2, onder vieringen).

19.00 uur Johannes’ Onthoofding
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Klaveren en diaken Verschuur

VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouderak
De soort viering of de voorganger kan door onvoorziene
omstandigheden soms gewijzigd worden. Raadpleeg de
website voor de actuele gegevens.

Gebedsintenties Moordrecht
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong,

Vanaf 25 juni mogen in de H.-Josephkerk 125 mensen
inclusief kinderen de kerkvieringen bijwonen. Bovendien
kunnen 30 mensen de viering bijwonen in de
Antoniuszaal, via livestream. Hier wordt ook de
H. Communie uitgereikt. De veilige afstand van 1,5 meter
moet nog steeds gewaarborgd blijven.
U dient zich voor de zondagse vieringen vooraf aan te
melden (voor de zaterdagvieringen in de H.-Josephkerk
hoeft u zich niet van te voren aan te melden, registratie
voor aanvang van de viering blijft nodig.).
Van te voren aanmelden geldt ook voor de kerk
St. Johannes’ Onthoofding in Moordrecht/Gouderak,
alwaar 35 mensen per viering welkom zijn.

Zondag 18 juli
11.00 uur H. Josephkerk
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Klaveren en diaken Verschuur
Doop tijdens de viering

U kunt uw verzoek om de viering in Gouda bij te wonen
mailen naar gouda@sintjandd.nl. Beschikt u niet over
internet, kunt u op de gebruikelijke openingstijden
(maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.3012.00 uur) het secretariaat bellen via 0182-523801. Tot
uiterlijk vrijdag 11.30 uur kunnen wij uw verzoek
behandelen voor het eerstvolgende weekeinde; daarna
wordt het mailverzoek niet meer in behandeling
genomen.

Vrijdag 23 juli
9.00 uur H.-Josephkerk
Woord- en Communieviering
Voorganger: Gebedsleider

Gebedsintenties Gouda
Leo Uljee
Donderdag 22 juli
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Klaveren

Zaterdag 24 juli
17.00 uur H.-Josephkerk
Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Van Klaveren
19.00 uur Johannes’ Onthoofding
Woord- en Communieviering
Voorganger: Mw. Menken

U kunt uw verzoek om de viering in Moordrecht bij te
wonen mailen naar moordrecht@sintjandd.nl

Gebedsintenties Moordrecht
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Familie
Glissenaar-Blonk

Gelovigen hoeven geen mondkapjes meer te dragen
tijdens de viering.
Volkszang door de gelovigen is nog niet toegestaan.
Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is
onder voorwaarden toegestaan met maximaal 12
zangers.
Na afloop van de viering is koffiedrinken in de
Antoniuszaal (en bij mooi weer in de tuin), weer
toegestaan. Uiteraard met inachtneming van de regels,
zoals 1,5 meter afstand houden en zitten op de stoelen
die staan bij de tafels.

Zondag 25 juli
11.00 uur H. Josephkerk
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Klaveren
m.m.v. Schola
Gebedsintenties Gouda
Overleden ouders Faaij-van Haasteren; Echtpaar
Erberveld-Streng; Bart en Mien van der SprongSteenkamer; Willem Lafeber; Ate Bootsma

Voor de doordeweekse vieringen is alleen registratie
voor aanvang van de viering nodig (U hoeft zich voor de
vieringen in de kapel op de R.K.-begraafplaats niet van
tevoren aan te melden)

Zondag 25 juli
14.00 uur Josephkerkkerk Filipijnse viering
Eucharistieviering
Voorganger: Eigen voorganger Filipijnse gemeenschap

Voor livestream zie onder
Livestreamvieringen in de parochie

Donderdag 29 juli
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg
Woord- en Communieviering
Voorganger: Diaken Schuurmans

Periode 17 juli t/m 1 augustus 2021
Zaterdag 17 juli
17.00 uur H.-Josephkerk
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Klaveren en Diaken Verschuur

Vrijdag 30 juli
9.00 uur H.-Josephkerk
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Woord- en Communieviering
Voorganger: Gebedsleider

Pastor Rob Lijesen

Pastor op bezoek

Zaterdag 31 juli
17.00 uur H.-Josephkerk
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Klaveren
19.00 uur Johannes’ Onthoofding
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Biemans

Pastor-Op-Bezoek bestaat al enkele jaren. In deze
coronatijd merken we dat er minder gebruik wordt
gemaakt van deze contactmogelijkheid. Gelukkig groeit
de ruimte elkaar te kunnen ontmoeten weer. Daarom
brengen we ons aanbod graag weer onder uw aandacht.
We horen graag hoe het met u en uw naasten is, wat
goed gaat en ook waar uw zorgen liggen, hoe het gaat
met uw (vrijwilligers)werk en wat u verwacht van de
kerk.
Meldt u aan via het lokale secretariaat, de kaartjes
achter in de kerk of via
https://www.sintjandd.nl/Pastor%20op%20bezoek . Het
Centraal Parochie Secretariaat of één van de pastores
neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.
Misschien bent u voor fysiek contact nog huiverig? Een
ontmoeting kan ook telefonisch of digitaal worden
geregeld. In geval van acute pastorale nood belt u de
Pastor van Dienst, 0182-586036.
Graag tot ziens!
Pastoor van Klaveren, diaken Schuurmans, pastor
Lijesen, pastor Van Winden

Gebedsintenties Moordrecht
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Trees en
Gerard Blonk-van Vliet,
Zondag 1 augustus
11.00 uur H. Josephkerk
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Hoogland
Tijdens de viering is er een doop
Gebedsintenties Gouda
Adrianus van Leeuwen; Maria Kabel; Ouders ZwartsJansen; Eglé en Antoon Doorenbosch en zoon Anthony
Zorgcentra
In verband met Corona zijn alle vieringen in de
zorgcentra tot nader order afgelast.

Bisdomblad Tussenbeide
Een nieuwe versie van het bisdomblad Tussenbeide met
zomerbijlage ligt weer voor u klaar in de kerk.

Kerkplein 15
Het programma is elke zondag 9.00-12.00 uur te
beluisteren via Gouwestad Radio FM 106,2, kabel 97,7 en
internet www.gouwestad.nl.

Communie thuis
In deze ingewikkelde tijd kunnen velen van ons helaas
niet naar de kerk. We missen elkaar als gemeenschap en
wellicht ook de communie. Als u verlangt de communie
te ontvangen dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.
Het pastoraal team en vrijwilligers willen in de aanloop
naar Pasen zich inzetten om de communie bij u thuis te
brengen. Uiteraard houden zij zich aan de
hygiënemaatregelen die op dit moment gelden!
Aanmelden kan bij het secretariaat van uw
geloofsgemeenschap. 0182-523801 of
gouda@sintjandd.nl

MEDEDELINGEN
Algemeen
Vrijwilligers gevraagd voor de Alpha cursus
Beste parochianen.
Geweldig nieuws: na de zomer gaat de Alpha cursus
weer van start. En als we de geluiden mogen geloven
dan is die cursus straks in no time volgeboekt! Prachtig
dat mensen van allerlei pluimage zich willen verdiepen
in de bronnen van ons geloof.
Iedere bijeenkomst begint met een maaltijd, eenvoudig
doch voedzaam…… en u voelt het al aankomen, ik ben op
zoek naar parochianen die het leuk vinden om 1 of 2
keer een maaltijd te koken voor ongeveer vijftien
mensen (geloof ik
).
De vraag klinkt in alle geloofsgemeenschappen van
onze parochie, dus dat garandeert een verscheidenheid
aan eenvoudige en voedzame maaltijden.
Ik kom graag voorproeven!
Lijkt het u/je wat, neem dan contact op met het
Centraal parochie secretariaat: parochie@sintjandd.nl of
0182-513056.
Meer informatie over de Alphacursus: Alpha cursus –
Parochie Sint Jan de Doper (sintjandd.nl)

Lezingen in het Pools
De lezingen van de zondag zijn ook in het Pools
beschikbaar. Ze worden wekelijks op de website
www.sintjandd.nl geplaatst en zijn te vinden bij
start/magazine en dan bij nieuws.
Voor Poolse parochianen liggen de geprinte lezingen bij
de ingang.

Aanmeldadressen om een viering bij te wonen
Bodegraven e-mail: bodegraven@sintjandd.nl
Boskoop e-mail: boskoop@sintjandd.nl
Gouda e-mail: gouda@sintjandd.nl
Moordrecht e-mail: moordrecht@sintjandd.nl
Reeuwijk e-mail: reeuwijk@sintjandd.nl
Waddinxveen e-mail: waddinxveen@sintjandd.nl
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Voor de gezinsochtenden kunt u zich aanmelden via
gezinsdag@sintjandd.nl

naar hoe het zou zijn, maar de bewoners waren vooral
dankbaar dat we weer samen mogen komen.
Om dit mogelijk te maken, zijn er elke week vrijwilligers
bij. De vrijwilligers helpen bij het klaar zetten van de zaal,
halen de bewoners op van de afdelingen, houden een
oogje in het zeil tijdens de kerkviering en brengen na de
kerkviering de bewoners weer terug naar de afdeling.
Nu zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die onze
groepen willen versterken. U wordt dan ingedeeld in een
groep die eens in de vier weken op zondag ochtend
komt helpen. Mocht u een andere frequentie willen, dan
kunt u dat met ons overleggen, elke hulp wordt
gewaardeerd!
Hebt u interesse of nog meer vragen, dan kunt u
contact opnemen met Hetty de Jong,
hetty.dejong@zorgpartners.nl of 06 154 834 61.
Hopelijk mogen we binnenkort enkele nieuwe
vrijwilligers begroeten!

Livestreamvieringen in de parochie
Boskoop via www.kerkomroep.nl
Bodegraven via www.kerkdienstgemist.nl
Gouda via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203H-Josephkerk
Moordrecht via
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358 .
Reeuwijk via www.kerkomroep.nl
Waddinxveen via www.kerkomroep.nl
De links staan ook op het vieringenrooster op
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html

Stipendia
Het tarief voor gebedsintenties voor Gouda en
Moordrecht is € 10,00.
Voor informatie over de andere tarieven kunt u terecht
bij het Locatiesecretariaat.

PCI-sponsoractie gezinsvakanties
In deze vakantieperiode gaat een tiental Goudse
gezinnen met een minimuminkomen toch een week op
vakantie - georganiseerd door PCI-Gouda en de
Vincentiusvereniging Gouda.
Wilt u meedoen om deze vakanties financieel mogelijk te
maken, dan kunt u er sponsor van worden. Dat kan voor
elk willekeurig bedrag, groot of klein.
In De Voorloper van begin mei was een flyer met
informatie over de sponsoractie ingestoken. Ook op de
website van PCI-Gouda (www.pci-werkgroepgouda.nl )
vindt u via de pagina Actueel/nieuws alle informatie
over de sponsoractie.

H. Antonius van Padua
Afscheid Sander Verschuur
Binnenkort loopt de stage van Sander Verschuur af.
Tijdens de viering op Sint Jan dag in de H.-Josephkerk,
is op gepaste wijze aandacht daaraan besteed. Omdat
we in deze coronatijd nog steeds beperkt zijn in het
aantal mensen dat in de kerk kon komen meevieren, is
er in deze ene viering maar weinig gelegenheid voor de
mensen die dat willen om afscheid te nemen. Daarom
zal Sander de laatste weken voor zijn vertrek nog een
keer in alle gemeenschappen mee voorgaan. In Gouda
zal dat zijn op zaterdag 17 en zondag 18 juli om 11.00
uur.

St. Johannes' Onthoofding
Afscheid Sander Verschuur
Binnenkort loopt de stage van Sander Verschuur af.
Tijdens de viering op Sint Jan dag in de .H.-Josephkerk,
is op gepaste wijze aandacht daaraan besteed. Omdat
we in deze coronatijd nog steeds beperkt zijn in het
aantal mensen dat in de kerk kon komen meevieren, is
er in deze ene viering maar weinig gelegenheid voor de
mensen die dat willen om afscheid te nemen. Daarom
zal Sander de laatste weken voor zijn vertrek nog een
keer in alle gemeenschappen mee voorgaan. In
Moordrecht zal dat zijn op zaterdag 17 juli om 19.00 uur.

Aflossing van de wacht in de Locatieraad
Sinds ongeveer anderhalf jaar wordt in de Locatieraad
de voorzittersfunctie waargenomen door Frank Marcus.
Tegelijkertijd is het penningmeesterschap
waargenomen door Peter Pennekamp.
Het verheugt ons zeer dat er per 1 augustus a.s.
opvolgers zullen aantreden. Mevrouw Morgan de
Koning-Ward zal de taken van Frank overnemen en
Matthij Moons die van Peter Pennekamp.
In het volgende Informatieblad meer hierover.

Aanmelden voor de vieringen
Moordrecht/Gouderak
Als u zich wilt aanmelden voor het bijwonen van een
viering in de kerk Johannes’ Onthoofding te Moordrecht
kunt u dat doen via het mailadres
moordrecht@sintjandd.nl

Vrijwilligers gezocht voor kerkvieringen in de
Hanepraij
Elke zondagochtend om 10.30 vindt er in het restaurant
van de Hanepraij een kerkviering plaats. Het is
waardevol om samen met de bewoners van alle
afdelingen ons geloof te mogen beleven. De ene week is
deze meer protestants, de andere week meer katholiek.
Onlangs mochten we weer beginnen na een pauze van
anderhalf jaar. Het was best even wennen en zoeken

Telefonisch contact secretariaat Moordrecht

Aangezien het secretariaat van de geloofsgemeenschap
St.-Johannes’ Onthoofding meestal niet bezet is, dient u
voor telefonisch contact het secretariaat van de
Geloofsgemeenschap H.-Antonius van Padua te Gouda te
bellen. Tel. (0182) 523801.
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