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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 20 JULI IN DE ST. VICTORKERK 
 
Zondag 4 juli 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
met muzikale medewerking van cantrix M. van den Hoogen 
Intenties: Theodorus Johannes Willem Jacobs, Jacobus Henricus Jozef Wognum,  
Antonette Adegeest-Hermans, Wim Schild, Ton van Leeuwen, Gerard Heemskerk 
Maria Elizabeth Theresia Moons van Wijk & Kleine Annie Moons, Riet Verwoerd-van der Zwet  
Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Rie Segers-Gerts, Leo Stolwijk  
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Johannes Rip, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Dinsdag 6 juli 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Theodorus Johannes Willem Jacobs, Jacobus Henricus Jozef Wognum,  
Antonette Adegeest-Hermans, Wim Schild, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 11 juli 11:00 uur Woord- en Communieviering diaken Schuurmans 
met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinessen 
deurcollecte voor de misdienaars-acolieten van Waddinxveen. 
Intenties: Theodorus Johannes Willem Jacobs, Jacobus Henricus Jozef Wognum,  
Antonette Adegeest-Hermans, Wim Schild, Jeannet Kroesmeijer, Theo Verkleij, Ton van Ginkel, 
Fam van Rhijn-Boekhorst, Fien Doeleman-van der Klauw, Riny Berendse-Westerhof,  
Mieke Koetsier-Rijnbeek,  
 
Dinsdag 13 juli 19:00 uur Woord- en Communieviering pastor Lijesen 
Intenties: Theodorus Johannes Willem Jacobs, Jacobus Henricus Jozef Wognum,  
Antonette Adegeest-Hermans, Wim Schild 
 
Zondag 18 juli 11:00 uur Woord- en Communieviering pastor Lijesen 
met muzikale medewerking van organist dhr. Koolmees en cantor dhr. De Groot 
Intenties: Theodorus Johannes Willem Jacobs, Jacobus Henricus Jozef Wognum,  
Jaap Jansen, Cees van den Bosch, Reinier Boere, Agnes Maria van der Reijken-Brand,  
Clasien van Grieken-van Krevel, Leo Slootjes, Jan Lam, Gijs v.d. Berg,  
Joop van Berkesteijn & overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk 
 
Dinsdag 20 juli 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Theodorus Johannes Willem Jacobs, Jacobus Henricus Jozef Wognum,  
Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
 
• Op de website www.sintjandd.nl onder kopje vieringen staan altijd de laatste wijzigingen 

vermeld. 
• Alle vieringen zijn ook te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 
• Voor het bijwonen van de vieringen graag van te voren aanmelden door een e-mail te 

sturen naar waddinxveen@sintjandd.nl of te bellen naar 0182-612452, dit bespoedigd de 
doorloop bij de ingangen.  

 
  

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


VERSOEPELINGEN REGELINGEN 
 
De Nederlandse bisschoppen hebben voor de Rooms-Katholieke Kerk een update opgesteld  
van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ welke ingaat zaterdag 26 juni.  
In de update wordt 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. 
 
AANTAL KERKGANGERS  
Algemeen: Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze 
bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het 
kerkgebouw.  
Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen dan kunnen 
plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. 
Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, 
ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.  
 
In Waddinxveen: In de St. Victorkerk is voldoende plek voor alle bezoekers, wel willen wij u 
vragen om bij het plaatsnemen in de banken door te schuiven naar het middenpad, zodat 
men elkaar niet hoeft te passeren in de bank. Graag ook in de banken tussen de verschillende 
huishoudens de 1.5 meter in acht houden. 
Mocht u zien dat het middenschip vol zit, neemt u dan gerust plaats in de zijbeuken. Ook daar 
zijn de zitplaatsen aangegeven. 
 
RESERVEREN EN AANMELDEN 
Algemeen: Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen 
dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat dient vooraf gereserveerd te 
worden. 
Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door minder personen dan de 
anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te  
worden, maar volstaat aanmelden kort vóór de viering aan de deur. 
 
In Waddinxveen: In de St. Victorkerk is voldoende plek voor de bezoekers dus reserveren 
vooraf is niet meer verplicht. Wel bespoedigt vooraf aanmelden de toegang bij de deur, 
aangezien wij dan niet meer uw naam hoeven te noteren omdat wij die al hebben staan. 
Hiermee voorkomen wij een rij bij de ingang. 
Wilt u standaard op de lijst van aanwezigen komen te staan, geef dat dan door aan het 
secretariaat zodat u niet meer elke week hoeft te bellen.  
 
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING 
Volkszang door gelovigen is helaas nog niet toegestaan 
 
MONDKAPJE 
Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering. 
 
COMMUNIE UITREIKING 

- Tussen de bedienaar van de H. Communie en de communicant blijft een hoestscherm 
geplaatst worden. Onder het hoestscherm wordt de H. Hostie met schepje of pincet op 
de hand van de communicant gelegd.  

- Van tong-communie moet worden afgezien. 
- De gelovige die de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen 'corporale' 

meebrengen en daarop de H. Hostie ontvangen en naar de mond brengen. 
 
Heeft u nog vragen n.a.v. bovenstaande neemt u dan gerust contact op met het secretariaat. 
 



SECRETARIAAT GESLOTEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 
 
Gedurende de zomervakantie is van 17 juli tot en met 29 augustus het secretariaat gesloten.  
U kunt te allen tijde het antwoordapparaat inspreken, deze zal tussendoor worden afgeluisterd. 
U kunt ook een email sturen naar waddinxveen@sintjandd.nl deze zal ook tussendoor worden 
gelezen en waar mogelijk worden afgehandeld.  
Indien u belt of mailt voor het aanmelden voor een viering, ontvangt u vrijdagochtend een 
reactie. Op reserveringen ontvangen na vrijdagochtend voor de daaropvolgende zondag kan niet 
meer worden geantwoord, maar weet u welkom in de kerk. 
 
 
GOUWEMOMENTEN 
 

In de maanden juli en augustus is er weer iedere week een Gouwe Moment in de Sint-
Janskerk. Dit jaar op iedere vrijdag van 12.00 – 12.30 uur in het koor van de kerk. Iedereen is 
van harte welkom om zich een moment van stilte en bezinning te gunnen in het drukke en 
mooie stadscentrum van Gouda. 
Op 9 juli zal pastor Rob Lijesen voorgaan. 
Kijk voor de overage voorgangers en voor meer informatie www.rvkgouda.nl en 
www.sintjan.com 
 
 
ZOMERKAMPEN 
 

Dit jaar zijn er weer de Zomerkampen van het bisdom. Het thema is ‘Woord zonder grenzen’: 
Gods Woord is voor iedereen bedoeld. Van 18 t/m 24 juli worden voor drie leeftijdsgroepen 
sport, spel en ontmoeting georganiseerd. Geloof en gezelligheid, nieuwe vrienden maken, 
samen met enthousiaste leiding. 
Meer informatie vindt u op Bisdom Rotterdam 

Draagt u de zomerkampen en deze kinderen een warm hart toe, dan is een bijdrage van harte 
welkom: RK Bisdom Rotterdam NL30INGB0000464304.  
 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2022 
 
Door de grote impact die corona in onze samenleving heeft gehad en nóg heeft, 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 voorbereidingsproject. De kinderen die zich 
al hadden aangemeld worden uitgenodigd. Ook nieuwe kinderen kunnen zich aanmelden: 
vanaf groep 4 van de basisschool is ieder van harte welkom! De voorbereiding vindt deels 
plaats tijdens verschillende gezinsochtenden. Daarnaast zijn er ook geregeld momenten van 
voorbereiding in de eigen kerk. Ook de ouders krijgen een stukje begeleiding. Het is goed om 
een stukje ‘opfriscursus’ te krijgen om daarmee het kind thuis te kunnen begeleiden. 

Meer informatie over de EHC en een aanmeldformulier vindt u  
hier: https://www.sintjandd.nl/1e%20communie/ 
Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie kan ook via het secretariaat van de eigen 
gemeenschap. De inschrijving sluit op 15 oktober 2021. 
De kinderen die al aangemeld zijn, hoeven zich niet opnieuw aan te melden. 

 

 

http://www.sintjan.com/
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NIEUWS VAN DE VICTOR ACTIVITEITEN COMMISSIE (VAC) 
 
Website: www.vac-victorkerk.nl  E-mail: info@vac-victorkerk.nl  Facebook: VAC-Victorkerk 
 

 
De VAC heeft een eigen winkeltje ingericht 
in het voormalige jeugdhonk met de 
welbekende VAC-artikelen, zoals  

- Wijn & jam 
- Kaarten & puzzels  
- Religieuze artikelen 
- Kaarsen & cadeautjes 

Gelukkig is het winkeltje weer open voor en 
na de vieringen in de Victorkerk en tijdens 
de openingstijden van het secretariaat 
. 

 

 
Met de versoepelingen gaat het gelukkig de goede kant op, waardoor het organiseren van 
onze welbekende VAC-activiteiten hopelijk over enige tijd weer mogelijk is. Hopelijk kunnen 
de boekenmarkt en de bridgedrive van het najaar wel doorgaan en kunnen de 
klaverjasavonden over een tijdje weer opgestart worden. U hoort van ons als het zo ver is. 
Wel zijn het VAC-winkeltje (voor en na de vieringen in de Victorkerk en tijdens de 
openingstijden van het secretariaat) en de boekenhoek achter in de kerk (wanneer er een 
viering in de Victorkerk is) open. Ook is al duidelijk dat de VAC met een kraam op 11 september 
deelneemt aan WadCultureel 2021, een evenement dat jaarlijks op het Gouweplein wordt 
georganiseerd. 
 
Oud papier 
Vanwege de stijgende prijs voor het oud papier is het weer mogelijk om oud papier af te 
geven. Dat kan op maandagmorgen bij de Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan 
voor de verdere afhandeling.  
 
Naast de heerlijke jam verkoopt de VAC overheerlijke St. Victorwijn:  
- Rode Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië 
- Witte Chardonnay van "Stoney Creek" uit Australië 
- Rosé Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië 
De prijs is nog steeds € 4,- per fles. Bij afname van 6 flessen of meer wordt uw bestelling 
gratis thuisbezorgd! U kunt voor bestellingen bellen het secretariaat (telefoon: 612452 of via 
waddinxveen@sintjandd.nl).  
 
Als VAC hebben we het hele jaar door 20 soorten overheerlijke, zelfgemaakte jam. De verkoop 
van jam is via het secretariaat mogelijk tijdens de openingstijden van het secretariaat 
(telefoon: 612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl). Ook kunt u contact opnemen met Magda 
Sirre (tel. 615137).  
 
COLOFON 
 
Het volgende Victorientje verschijnt op 16 juli 2021 . 
Zuidkade 176 - 2741 JJ - Waddinxveen - Tel.0182-612452 
Email: waddinxveen@sintjandd.nl website: www.sintjandd.nl 
Het secretariaat is geopend op maandag-dinsdag-donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.  
                                            en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur 
Pastor van dienst telefoonnummer 0182 – 58 60 36 
Kerkbijdrage   nr. NL71 RABO 0366 8051 50 t.n.v. R.K.-Parochie St. Jan de Doper 
of   nr. NL15 INGB 0000 2865 79 t.n.v. R.K.-Parochiebestuur St. Victor 
Gebedsintenties rekeningnummer NL55 INGB 0002 3076 30 t.n.v. R.K.-Parochie Sint Victor 
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