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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 17 AUGUSTUS IN DE ST. VICTORKERK
Zondag 18 juli 11:00 uur Woord- en Communieviering pastor Lijesen
met muzikale medewerking van organist dhr. Koolmees en cantor dhr. De Groot
Intenties: ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van mevrouw van Beusekom-Boekhorst
en voor overleden 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
Zondag 25 juli 11:00 uur Eucharistieviering pater Hoogland
met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinessen
Intenties: Theodorus Johannes Willem Jacobs, Jacobus Henricus Jozef Wognum,
Corry Pappot-van Schie, André Eggermont, overleden familie Verweij-van Berkesteijn, overleden
ouders Verbakel-Steenkamer, Wil de Waal-Verschragen, Joop van Berkesteijn & overleden
familie van Berkesteijn-Heemskerk, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn,
Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Dinsdag 27 juli 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Intenties: Theodorus Johannes Willem Jacobs, Jacobus Henricus Jozef Wognum,
Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 1 augustus 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantor dhr. De Groot
Intenties: Theodorus Johannes Willem Jacobs, Jacobus Henricus Jozef Wognum,
Ton van Leeuwen, Maria Elizabeth Moons-van Wijk & kleine Annie Moons, Jeannet Kroesmeijer,
Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Riet Verwoerd-van der Zwet, Gerard Heemskerk,
Rie Segers-Gerts, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Dinsdag 3 augustus 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Intenties: Theodorus Johannes Willem Jacobs, Jacobus Henricus Jozef Wognum,
Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 8 augustus 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinessen
Intenties: Theodorus Johannes Willem Jacobs, Theo Verkleij, Fam. Van Rhijn-Boekhorst,
Ton van Ginkel, Riny Berendse-Westerhof, Fien Doelemano-van der Klauw,
Overl. Fam. Rip-Nederhoff

Dinsdag 10 augustus 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Intenties: Theodorus Johannes Willem Jacobs, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 15 augustus 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers
met muzikale medewerking van organist dhr. Koolmees en cantor dhr. De Groot
Intenties: Jaap Jansen, Cees van den Bosch, Reinier Boere, Agnes Maria van der Reijken-Brand,
Clasien van Grieken-van Krevel, Leo Slootjes, Jeanne Mulleman-Van Berkesteijn,
Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Dinsdag 17 augustus 19:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers
Intentie: 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

VERSOEPELINGEN REGELINGEN
AANTAL KERKGANGERS
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
In de St. Victorkerk is voldoende plek voor de bezoekers dus reserveren vooraf is niet meer
verplicht. Wel bespoedigt vooraf aanmelden bij het secretariaat 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.
door een e-mail te sturen naar waddinxveen@sintjandd.nl of te bellen naar 0182-612452.

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.
OPENINGSTIJDEN MARIAKAPEL
Van 16 juli tot en met 31 juli zal de Mariakapel enkel de ochtenden (met
uitzondering van de woensdag) geopend zijn. Vanaf augustus zal de kapel weer
dagelijks geopend zijn, behalve als er die dag een uitvaart plaatsheeft.
KOKEN VOOR EEN GROEP
Vindt u het leuk om te koken en schrikt u er niet van om een groep van ca. 15 personen een
eenvoudige maaltijd te serveren? Neemt u dan contact op met het secretariaat voor meer
informatie. Dat kan via waddinxveen@sintjandd.nl of te bellen naar 0182-612452
Wij zijn op zoek naar personen die in het najaar 2 of 3 keer een avondmaaltijd kunnen
verzorgen voor een nieuw te starten bijeenkomst.
We horen graag van u.
NIEUWE TUSSENBEIDE

De nieuwe Tussenbeide is verschenen en ligt achter in de kerk. In deze
Tussenbeide is o.a. een interview met onze mede parochiaan Tim van
Setten te lezen.
Tevens is er een speciale zomerbijlage Groei & bloei. Deze miniTussenbeide heeft (bijbelse) puzzels en doe-dingen voor jong en oud.
Ook deze bijlage ligt achter in de kerk en kunt u mee naar huis nemen.
WERELDDAG VOOR GROOTOUDERS EN OUDEREN
Paus Franciscus heeft ingesteld dat voortaan op de 4e zondag van de maand juli de
Werelddag voor Grootouders en Ouderen wordt gevierd, dit jaar op 25 juli 2021. De dag is
verbonden met feestdag op 26 juli voor de heilige Joachim en Anna, ouders van Maria en
grootouders van Jezus.
Het thema van deze dag luidt: Ik ben elke dag bij jullie. (uit het evangelie van Matteus 28.20)
Met dit thema wil de paus laten zien dat Christus en de Kerk nabij zijn aan het leven van elke
bejaarde persoon in deze moeilijke tijd van de pandemie.
Met het instellen van deze Werelddag vraagt de paus aan jongeren en ouderen om de belofte
van nabijheid en hoop aan elkaar te laten zien. Niet alleen de kleinkinderen en jongeren zijn
geroepen om aanwezig te zijn in het leven van ouderen, maar ook ouderen en grootouders
hebben een missie, een taak om te getuigen van de Blijde Boodschap, van de kracht van het
gebed en om jonge mensen tot geloof op te wekken.
In de weekend-vieringen van 24 en 25 juli zal er in de Voorbeden aandacht worden gegeven
aan deze Wereld-dag voor Grootouders en Ouderen.

GAAT U MEE NAAR DE SCHOUWBURG?
Op zaterdagavond 16 oktober speelt in de Goudse Schouwburg de hoopvolle
theatervoorstelling over dementie: ‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ (morgen ben ik
het toch weer vergeten).
Een moeder raakt haar kompas kwijt en haar streken. Haar kind gaat op zoek naar de
gebruiksaanwijzing. In de mist, in de hilariteit, in het verdriet en soms ook in de wanhoop.
Ergens in een tijdmachine vinden ze elkaar en komen ze dichter bij elkaar dan ooit.
‘Je kunt me gerust een geheim vertellen’ is een hoopvolle theatervoorstelling over dementie,
geschreven door regisseur Madeleine Matzer en gespeeld door Juul Vrijdag, muzikaal
ondersteund door Helge Slikker. Door de toegenomen welvaart leven we langer en blijven we
ook langer gezond. Geweldig natuurlijk, maar dat ouder worden brengt ook een aantal
uitdagingen met zich mee. Zoals bijvoorbeeld dementie. Wat gebeurt er als de relatie tussen
een ouder en een kind langzaam maar zeker ontmanteld wordt. Na de voorstelling is er een
nagesprek met als thema: hoe is het om iemand die nog leeft, stukje bij beetje kwijt te raken?
Kun je die persoon dan nog terugvinden? En zo ja, waar en hoe?
U kunt zich opgeven via het Centraal Parochie Secretariaat. Daarna ontvangt u een
bevestiging en hoe u kunt betalen. Voor 26 Euro beleeft u een bijzondere avond met in de
pauze gereserveerde tafeltjes met een drankje naar keuze, een borrelgarnituur &
borrelnootjes (één handje
) Als uw bedrag is ontvangen is de reservering pas definitief.
Zaterdag 16 oktober – Aanvang 20.30 uur
De Goudse Schouwburg, Boelekade 67 2806 AE Gouda
U kunt zich tot uiterlijk 30 augustus opgeven via: e-mail: parochie@sintjandd.nl of
tel.0182-513056 Let op er zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Gaat u mee?
Pastor Rob Lijesen

JOBGROUP VOOR WERKZOEKENDEN
Vanaf woensdag 15 september organiseert JobHulpMaatje Waddinxveen een JobGroup voor
werkzoekenden. De JobGroup bestaat uit 7 groepsbijeenkomsten die plaatsvinden op
woensdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur in Waddinxveen. De bijeenkomsten zijn gratis
voor iedereen die op zoek is naar een baan en daar wel wat hulp bij kan gebruiken.
Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden.
In de 7 bijeenkomsten krijg je als deelnemer een beter beeld
van wat je kunt, wat je wilt en welke baan daar bij past. En je
leert hoe je jezelf goed presenteert aan een werkgever.
Daarnaast leer je van ervaringen en ideeën van andere
werkzoekenden. Onder leiding van een getrainde vrijwilliger
ga je aan de slag met vragen en opdrachten en leer je jezelf
beter kennen. Als een deelnemer tijdens of
na de JobGroup persoonlijke ondersteuning wil, dan kan hij of
zij gekoppeld worden aan een Jobmaatje.
Aanmelden
Voor meer informatie of om je je direct aan te melden kun je contact opnemen met Karin
Goedendorp via jobhulpmaatje@metelkaarwaddinxveen.nl of 06-30 99 67 30. Aanmelden kan
ook via www.jobhulpmaatje.nl/waddinxveen.
Met vriendelijke groet,
Karin Goedendorp
J

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.
De versoepelingen zijn op dit moment zodanig dat we als VAC weer kunnen denken aan het
organiseren van de welbekende VAC-activiteiten, zij het dat dat waarschijnlijk in aangepaste
vorm zal zijn. Dat geldt voor de boekenmarkt en de bridgedrive van oktober. Dat is nog wel
onder voorbehoud en is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende weken.
Open is in ieder geval 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). Ook is al duidelijk dat de VAC met twee kramen op 11
september deelneemt aan WadCultureel 2021, een evenement dat jaarlijks op het Gouweplein
wordt georganiseerd.
Een eerste klaverjasavond voor het seizoen 2021-2022 is gepland op 3 september, zij het
nog onder enig voorbehoud. Maar wanneer deze doorgaat, zal dat in aangepaste vorm zijn,
omdat er rekening moet worden gehouden met 1,5 meter afstand. Er zijn dan minder plaatsen
beschikbaar. Daarom is het nodig om vooraf in te schrijven zodat bekend is hoeveel
deelnemers er zullen zijn. Dat kan bij Len Cornelisse via 06-10887557 of via
lencornelisse@gmail.com.
Vrijwilligers gezocht
De VAC kan altijd vrijwilligers gebruiken voor zijn activiteiten. Wat dat dan is, kan in overleg
besproken worden. Specifiek is de VAC op zoek naar iemand die de boterletteractie
aan het eind van het jaar wil coördineren. Het gaat dan om beperkte activiteiten in de
periode september - december. Ondersteuning daarbij is aanwezig. Een draaiboek van de
verschillende activiteiten is beschikbaar. Reageren kan via info@vac-victorkerk.nl.
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. Ook
kunt u contact opnemen met Magda Sirre (tel. 615137).

BISSCHOP KONDIGT JAAR VAN SACRAMENTEN AAN
“Op 9 juli 1572 werden bij Brielle negentien priesters en kloosterlingen - voor het merendeel
inwoners van Gorcum - gedood vanwege hun getuigenis omtrent de tegenwoordigheid van
Christus in de eucharistie en het gezag van de paus als zichtbaar hoofd van de Kerk.” Met
deze woorden opende pastoor Jack Glas, custos van het bedevaartsoord in Brielle, op
zaterdag 10 juli de Nationale Bedevaart.
“Willen wij het getuigenis van de Martelaren die met ons de familie van God vormen ook in de
toekomst begrijpen, naar waarde schatten en ook werkelijk zien als een groot voorbeeld, dan
zullen we ook het geloof in de eucharistie moeten doorgeven en moeten voorleven”,
benadrukt de bisschop die aangeeft dat het bisdom Rotterdam daarom het komende jaar een
Jaar van de Sacramenten wil vieren.
Het volledige nieuwsbericht met een terugblik op de nationale bedevaart van Brielle vindt u
hier https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/nationale-bedevaartbrielle-bisschop-kondigt-jaar-van-de-sacramenten-aan
PERIODE VAN DE SCHEPPING
Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4
oktober de Periode van de Schepping
gehouden. In deze periode wordt in de
kerken extra aandacht gevraagd voor de
zorg voor de Schepping. In samenwerking
met het Belgische Ecokerk, brengt de
Laudato si’ werkgroep Nederland ook dit
jaar weer materiaal hiervoor uit.
Zo is er een brochure beschikbaar met
suggesties voor liturgie, bezinning en
activiteiten. Voor Vlaanderen en Nederland
is een uitgebreid katern gemaakt met
suggesties om als gemeenschap stil te
staan bij de Scheppingsperiode. Daarbij
staan de zeven stappen (afbeelding) van
het internationale Laudato si’-platform
centraal. Meer informatie is te vinden
via www.laudato-si.nl

COLOFON
Het volgende Victorientje verschijnt op 13 augustus 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

