
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11e jaargang no. 25 periode 28 augustus/m 12 september 2021 
 

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, belt u 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 6 september 2021 
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail  
Infoblad@sintjandd.nl  
 

 

 
VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wijzigingen in vieringenrooster doordeweeks 
 
Een kenmerk van onze Kerk is dat we samen de 
liturgie vieren. Ons geloof krijgt daarin woorden en 
handen en voeten. In onze parochie is hiervoor een 
heel rooster ontwikkeld om alle gemeenschappen te 
kunnen bedienen. Beschikbaarheid van 
voorgangers, een goede spreiding door de parochie, 
dagelijkse mogelijkheid tot vieren, aandacht voor 
bijzondere doelgroepen: dit en meer wordt 
meegenomen bij het in elkaar puzzelen van het 
vieringenrooster. Het hangt allemaal met elkaar 
samen en als er één viering verschuift, heeft dat 
effect op het hele patroon van vieringen.  
En dat is wat er nu aan de hand is. Er gaat per 
september iets verschuiven: het pastoraal team 
gaat op een andere dag vergaderen. Ook een aantal 
vieringen in onze tehuizen willen we op eenzelfde 
dag gaan plannen. Dat betekent het volgende. 
Vanaf 30 augustus zijn er twee verschuivingen in 
het rooster voor weekvieringen:  
• De viering die op dinsdag om 19.00 uur wordt 
gehouden in de Victorkerk te Waddinxveen 
verschuift naar donderdag 19.00 uur.  
• De viering van donderdag 9.00 uur in de kapel op 
de begraafplaats aan de Graaf Florisweg in Gouda 
zal op dinsdag 9.00 uur worden gehouden.  
U bent van harte welkom in deze en alle andere 
vieringen in onze kerken. Het overzicht van de 
vieringen vindt u op 
https://www.sintjandd.nl/vieringen/. 

 

Aanbidding 
Vrijdagavond 3 september is de kapel op de 
begraafplaats aan de Graaf Florisweg open voor 
aanbidding. U kunt tussen 19.30 en 21.00 uur terecht 
voor aanbidding, kaarsjes opsteken, 
rozenkransgebed, en meer. 
 

https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouderak 

De soort viering of de voorganger kunnen door 
onvoorziene omstandigheden soms gewijzigd worden. 
Raadpleeg de website voor de actuele gegevens.  

In de H.-Josephkerk kunnen 125 mensen inclusief 
kinderen de kerkvieringen bijwonen. Bovendien kunnen 
30 mensen in de Antoniuszaal. Hier wordt ook de H. 
Communie uitgereikt. U kunt zich voor de zondagse 
vieringen vooraf aanmelden. Zo bent u verzekerd van 
een zitplaats. Maar u kunt ook zonder aanmelding 
komen, waarbij u zich bij binnenkomst wel moet 
registreren. U heeft dan wel kans dat de kerkzaal vol is 
en u naar de Antoniuszaal wordt verwezen. Voor de 
zaterdagvieringen en de doordeweekse vieringen in de 
H.-Josephkerk en de kapel op de RK begraafplaats is 
alleen registratie voor aanvang van de viering nodig.  

Mail uw verzoek om de zondagviering in Gouda bij te 
wonen naar gouda@sintjandd.nl . Heeft u geen internet, 
belt u op de gebruikelijke openingstijden (maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend van 9.30- 12.00 uur) het 
secretariaat: 0182-523801. Let op: na vrijdag 11.30 uur 
kan voor het eerstvolgende weekeinde het mailverzoek 
niet meer in behandeling worden genomen.  

Na afloop van de viering drinken we koffie/thee in de 
Antoniuszaal - en bij mooi weer in de tuin. Uiteraard met 
inachtneming van de regels, zoals 1,5 meter afstand 
houden en zitten op de stoelen die staan bij de tafels; 
deze niet verplaatsen svp.  

Van te voren aanmelden geldt ook voor de kerk St. 
Johannes’ Onthoofding in Moordrecht/Gouderak, alwaar 
35 mensen per viering welkom zijn. U kunt uw verzoek 
mailen naar moordrecht@sintjandd.nl  

Gelovigen hoeven geen mondkapjes meer te dragen 
tijdens de viering. De veilige afstand van 1,5 meter geldt 
nog steeds, evenals het desinfecteren van de handen. 
Volkszang door de gelovigen is – helaas - nog niet 
toegestaan. Koorzang is onder voorwaarden toegestaan 
met maximaal 12 zangers.  

Periode 28 augustus t/m 12 september 2021 
 
Zaterdag 28 augustus  
17.00 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong 

 
Zondag 29 augustus 
11.00 uur H. Josephkerk  
Eucharistieviering  
Voorganger:: Pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Gouda 
T.g.v. een 35-jarig huwelijk; Overleden ouders Faaij-van 
Haasteren; Willem Lafeber; Cobie Bultman; Father Dan 
Ceballo msc; Voor overleden familie Veldman-
Walenciak; Voor overleden familie Van der Velden-
Polman; Voor Fabian 
 
Dinsdag 31 augustus 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor Lijesen 
 
Gebedsintenties Gouda 
Ad en Lida Verhoef-de Korte en zoon Cees 
 
Vrijdag3 september 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
19.30 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Aanbidding (zie voorzijde Informatieblad) 
 
Zaterdag4 september Installatieviering Pastor Kuipers 
17.00 uur H.-Josephkerk  
Eucharistieviering 
Voorgangers: hele Pastorale Team 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Mw. Menken 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Suzanne 
Steenbergen;,Pancratius en Thea Mooren-de Kneght; 
Jan van Ardenne; Familie Glissenaar-Blonk; Ton 
Glissenaar 
 
Zondag 5 september 
11.00 uur H. Josephkerk  
Woord-. en Communieviering  
Voorganger: Gebedsleider 
 
Gebedsintenties Gouda 
Herman en Marga van Schalkwijk-Kolkman; Adrianus 
van Leeuwen; Maria Kabel; Echtpaar Erberveld-Streng; 
Ouders Zwarts-Jansen; Eglé en Antoon Doorenbosch 
en zoon Anthony; Miep Verweij-Hogervorst; Adri van 
Vliet 
 
Dinsdag 9 september  
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Diaken Schuurmans 
 
 
 

mailto:gouda@sintjandd.nl
mailto:moordrecht@sintjandd.nl
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Vrijdag 10 september 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Wil 
Steenbergen; Geer van Sprew-Pietersen., 
 
Zondag 12 september 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger Pastoor Van Klaveren 
 
Gebedsintenties Gouda 
Thea en Pancras Mooren-De Knegt; Tonnie Savenije, 
haar ouders en zus Cia; Ate Bootsma; Father George 
MILITANTE 
 
Zorgcentra 
In verband met corona zijn alle vieringen in de 
zorgcentra tot nader order afgelast. 
 
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. 
 

MEDEDELINGEN 
 

Algemeen 
 

 
 
PAX Vredesweek: 18 t/m 19 september. 
Het thema van de Vredesweek 2021 is ‘inclusief 
samenleven’.  
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en 
te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze 

stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen 
onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze 
uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is 
pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan 
iedereen.  
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze 
samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen 
worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken 
zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie 
plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden 
buitengesloten. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te 
vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en 
samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons. 
Dus kunnen we onszelf de vraag stellen; Wat doe jij in 
Vredesnaam? 
bron; PAX Vieren 2021  
 
Oecumenisch Initiatief Gouda hervat bijeenkomsten 
met Taizéviering 
Heel voorzichtig gaat de wereld open en mogen we 
elkaar weer fysiek ontmoeten. Na een gedwongen stop 
door de coronamaatregelen is er op zondag 5 
september weer een eerste bijeenkomst van het 
Oecumenisch Initiatief Gouda. Om aan de voorschriften 
rond de coronamaatregelen te kunnen voldoen wordt de 
viering gehouden in de grote zaal van Concordia, 
Westhaven 27 in Gouda, aanvang 16.30 uur. 
Het thema van deze Taizéviering is “Samen opnieuw 
beginnen”. 
We gaan samen verder; nieuwe start na een jaar 
afzondering. 
In de Taizéviering zoeken wij inspiratie door (samen) 
zingen, luisteren en beleven. 
Voorganger in deze Taizéviering is Marja Griffioen. 
Een ieder is van harte welkom. 
Na afloop is er zoals gewoonlijk gelegenheid tot 
ontmoeting met een kopje koffie of thee. 
 
YouTube kanaal Parochie Sint Jan de Doper  
Op onze website vindt u ook een link naar het YouTube-
kanaal van de parochie: 
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9
LnETcPJ2Q .  
Hierop staan diverse opnames, die u zo op uw gemak 
nog eens kunt bekijken. 

 
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  
Voor de gezinsochtenden kunt u zich aanmelden via 
gezinsdag@sintjandd.nl  
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q
mailto:bodegraven@sintjandd.nl
mailto:boskoop@sintjandd.nl
mailto:gouda@sintjandd.nl
mailto:moordrecht@sintjandd.nl
mailto:reeuwijk@sintjandd.nl
mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
file:///D:/Bestand/Kerk/Infoblad/Informatieblad/Infoblad%202021/via%20gezinsdag@sintjandd.nl
file:///D:/Bestand/Kerk/Infoblad/Informatieblad/Infoblad%202021/via%20gezinsdag@sintjandd.nl
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Livestreamvieringen in de parochie 
Boskoop via www.kerkomroep.nl  
Bodegraven via www.kerkdienstgemist.nl  
Gouda via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-
H-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. 

 
H. Antonius van Padua 

 
15 september: hooravond in de Antoniuszaal 
Op 15 september a.s. om 20.00 uur is er in de 
Antoniuszaal een hooravond. Daar zal de onlangs 
afgetreden penningmeester, Peter Pennekamp, de 
jaarrekening 2020 nader toelichten en zal 
verantwoording worden afgelegd m.b.t. de activiteiten 
van het afgelopen anderhalf jaar. 
U bent daarvoor van harte uitgenodigd. I.v.m. het 
beperkte aantal plaatsen wordt u verzocht zich aan te 
melden via gouda@sintjandd.nl . Heeft u geen internet, 
belt u op de gebruikelijke openingstijden (maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend van 9.30- 12.00 uur) het 
secretariaat: 0182-523801. 
 
Wij hopen op een grote opkomst. Eventueel wordt de 
bijeenkomst verplaatst naar de kerkzaal. Bij grotere 
interesse zal de bijeenkomst ook via de livestream 
worden uitgezonden. 
 
Communie uitreiking op zondag 
Met name bij de zondagsviering wordt voortaan op twee 
plaatsen communie uitgereikt. Dit ter bevordering van 
een vlottere doorstroming. Bij het uitreiken van de 
communie wordt u daarom gevraagd om voortaan niet 
meer door het linker middenpad naar voren te komen, 
maar "buitenom" - met inachtneming van de anderhalve 
meter onderling. Na het ontsmetten van de handen 
loopt u naar het dichtstbijzijnde uitreikpunt. Nadat u de 
communie heeft ontvangen, keert u via het linker 
middenpad terug naar uw zitplaats. Degenen die aan de 
rechterkant zitten, lopen ook door het linker middenpad 
terug en langs de raamkant terug naar hun zitplaats. 
Volg daarbij de aanwijzingen van de dienstdoend koster. 
Deze routering moet bijdragen aan ons streven corona 
buiten de kerkdeuren te houden. Hartelijk dank voor uw 
medewerking! 
 

PCI-sponsoractie gezinsvakanties  
Een tiental Goudse gezinnen met een minimuminkomen 
gaan toch een week op vakantie - dankzij PCI-Gouda en 
de Vincentiusvereniging Gouda. Wilt u dit financieel 
ondersteunen, dan kan dat voor elk willekeurig bedrag. 
Op de website van PCI-Gouda (www.pci-
werkgroepgouda.nl ) op de pagina Actueel/nieuws staat 
alle informatie over deze sponsoractie. 
 

St. Johannes' Onthoofding 
 
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 
 
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. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html
mailto:gouda@sintjandd.nl
http://www.pci-werkgroepgouda.nl/
http://www.pci-werkgroepgouda.nl/
file:///D:/Bestand/Kerk/Infoblad/Informatieblad/Infoblad%202020/moordrecht@sintjandd.nl
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Pelgrimini, maar dan maximaal! 
Zaterdag 2 oktober en zaterdag 9 oktober zijn de dagen waarop het gaat gebeuren: we gaan op parochiebedevaart! 
Een pelgrimini maar dan maximaal! Met een persoonlijke pelgrimspas, de credenziale, op zak waar ruimte is voor de 
zes stempels die uiteindelijk recht geven op een testimonium, het getuigschrift, dat u de pelgrimage hebt volbracht! 
 
Pelgrimspas, credenziale, testimonium, pelgrimini? 

Het zijn woorden die bij iedereen passen: jong, middelbaar of wat ouder, flierefluiters en zeurpieten, preciezen en 
rekkelijken, je komt ze allemaal tegen op onze route die op zaterdag 2 oktober in het Heilig Land (lees: Gouda) begint  
om vervolgens het spoor te volgen van Titus Brandsma (Moordrecht) om uiteindelijk beschutting zoeken bij Maria van 
Waddinxveen. Je komt die Fratelli Tutti een week later weer tegen als de route langs Lourdes (Boskoop), Santiago de 
Compostella (Reeuwijk) en Kevelaer (Bodegraven) loopt. Onze Pelgrimini gaat ook over het onderweg zijn, zoals we 
ons hele leven op weg zijn: op pad gaan, dingen achterlaten, soms verdwalen, maar soms ook heel dicht bij God 
komen. De wandelaars en fietsers zullen daarom onderweg vragen en suggesties meekrijgen voor bezinning en 
gesprek hierover tijdens hun tocht van de ene naar de andere bijzondere plaats. 
 
Er zijn drie soorten pelgrims. 

Wandelaars, fietsers en de ‘thuisblijvers’. De thuisblijvers krijgen op de eigen locatie een programma aangeboden 
terwijl de fietsers steeds 15 km fietsen en wandelaars zich door het groen verplaatsen naar het volgende heiligdom. 
Via de live stream zijn we met elkaar verbonden! 
 
Zaterdag 2 oktober 

09.30 uur: Viering in het Heilig Land (Josephkerk in Gouda). Daarna wandelt of fietst u naar Sint Jan Onthoofding in 
Moordrecht 
11.30 uur: Viering over het leven van de bijna heilige: Titus Brandsma. Vervolgens zetten we ons in beweging naar 
Waddinxveen. 
14.30 uur: Viering in de Victorkerk, waar Maria van Waddinxveen ons met open armen ontvangt. 
 
Zaterdag 9 oktober 

09.30 uur: viering in Lourdes (Joannes de Doper in Boskoop). We gaan de Camino op! 
11.30 uur: Viering in Santiago de Compostella (Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk). Als de voeten het toelaten, 
voldoende lucht in de fietsbanden zit dan… 
14.30: Viering in Kevelaer (Willibrordeskerk in Bodegraven) met aansluitend uitreiking van uw testimonium. 
 

Praktische informatie 

Om in het bezit te komen van een pelgrimspas en dus het testimonium dan is aanmelden voor maandag 20 
september bij het centraal parochiesecretariaat erg fijn. Mail naar parochie@sintjandd.nl of bel 0182-513056 (ma. t/m. 
vrij 9.00-12.00). Wij weten dan onder andere hoeveel lunchpakketten er nodig zijn. We gaan er vanuit dat u beide 
dagen pelgrimeert. Kan u slechts één dag, dan kan dat natuurlijk ook. 
Als u niet meewandelt of meefiets kunt u deelnemen aan het lokale programma. De invulling daarvan is divers. U 
maakt op locatie nog beter kennis van het heiligdom waar u verblijft. Aanmelding loopt via het secretariaat van de 
lokale geloofsgemeenschappen.  
U wandelt niet mee, u fiets niet mee en neemt ook geen deel aan het lokale programma? Dan mist u veel, heel veel….. 
maar u bent natuurlijk altijd welkom bij de viering waar en wanneer dan ook. 
Hou er rekening mee dat u op het einde van de dag op eigen gelegenheid weer naar huis gaat. In de pelgrimspas 
staat naast het programma, de wandel- fietsroutes, praktische informatie ook de dichtstbijzijnde bushalte of station 
vermeldt. 
Namens de kerngroep, 
Dorien van Leeuwen, Fred de Bruijn en pastor Rob Lijesen 

 


