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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 16 SEPTEMBER IN DE ST. VICTORKERK 

 
Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website www.sintjandd.nl onder kopje vieringen 
staan altijd de laatste wijzigingen vermeld. In de weekendvieringen is er bijna altijd een organist 
en cantor aanwezig die de viering muzikaal zullen begeleiden. Een enkele keer zal er een stille 
viering zijn. 
 
Zondag 29 augustus 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
met muzikale medewerking van Voces Novae, deurcollecte MIVA 
Intenties: Bij gelegenheid van een 65-jarige verjaardag uit dankbaarheid, ter gelegenheid van een 
35-jarig huwelijk, voor Fabian om voorspoed en zegen en voor overleden Alie Bunnik-Karsten, 
Corry Pappot-van Schie, André Eggermont, Hub Nootenboom, overleden ouders Verbakel-
Steenkamer, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Wim Wesseling, Anna Wesseling-Gerts,  
Annelies Wesseling, Hans Koster, Sjaan Koster-Spring in ’t Veld, Ton van Leeuwen, overleden 
familie Veldman – Walenciak, overleden familie van der Velden – Polman,  
Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Dinsdag 31 augustus -> verschuift naar donderdag, zie bericht elders in dit Victorientje 
 
Donderdag 2 september 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Alie Bunnik-Karsten, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 5 september 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
met muzikale medewerking organist dhr. Aronson en cantor dhr. Wiekart 
Intenties: Alie Bunnik-Karsten, Ton van Leeuwen, Maria Elizabeth Theresia Moons-van Wijk & 
Kleine Annie Moons, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Riet Verwoerd-van der Zwet, 
Reinier Boere, Gerard Heemskerk, Jan & Patrick Vaesen, Moeder Teresa en de Paus,  
Rie Segers-Gerts, Johanns Rip, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 9 septmber 19:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
Intenties: Alie Bunnik-Karsten, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 12 september 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
met muzikale medewerking Monique van den Hoogen,  
deurcollecte voor Ouderen- en Ziekendag in Waddinxveen 
Intenties: Theo Verkleij, Ton van Ginkel, Fam. Van Rhijn-Boekhorst, Fien Doeleman-van der Klauw, 
Riny Berendse-Westerhof, Joop van Berkesteijn & Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk, 
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 12 september 13:00 uur Doopviering Jule Vink & Bram Kling 
 
Donderdag 16 september 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Alie Bunnik-Karsten, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 

• Alle vieringen zijn ook te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 

• Na de zondagse viering bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee buiten, of 
in de Victorzaal. Houdt u hierbij wel de geldende maatregelen in acht! 

http://www.sintjandd.n/
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WIJZIGINGEN IN VIERINGENROOSTER / DINSDAGAVONDVIERING 

 
Vanaf 30 augustus zijn er twee verschuivingen in het rooster voor weekvieringen in Waddinxveen 
en Gouda. De viering die op dinsdagavond om 19.00 uur werd gehouden in de Victorkerk te 
Waddinxveen verschuift naar donderdagavond 19.00 uur en de viering van 
donderdagochtend 9.00 uur in de kapel op de begraafplaats aan de Graaf Florisweg in Gouda 
zal verschuiven naar dinsdagochtend 9.00 uur. 
Nellie Plaizier / pastoraalteam@sintjandd.nl  
 
 

MIVA COLLECTE 2021 

 
Dit weekend is de jaarlijkse Miva collecte met speciale aandacht voor medische zorg voor de 
meest kwetsbaren in Kenia. Vervoersmiddelen zijn onmisbaar in grote en ruige gebieden om 
zorg te kunnen bieden maar ook om voedsel en 
beschermingsmiddelen te kunnen verspreiden. .  
  
Op www.miva.nl leest u meer over het project van Duncan.  
Misschien kunt u nog wat in een schaal bij de ingang bijdragen.  
Wilt u het project van Duncan nu al steunen? Dat kan via bijgaande QR 
of NL42INGB0000 0029 50 t.n.v. MIVA te ’s Hertogenbosch.  
 
 

VERSOEPLINGEN VANAF 5 SEPTEMBER 

 
Als u vanaf 5 september naar de kerk komt zult u merken dat er parochiebreed een aantal 
versoepelingen rondom de kerkgang zijn doorgevoerd. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen 
rond COVID-19 nauwlettend in de gaten, maar gezien de hoge vaccinatiegraad in onze kerken 
achten wij het op dit moment mogelijk een aantal maatregelen te kunnen versoepelen.   
 
De maatregelen die we versoepelen: 
• Het intentieboek keert weer terug.  

Deze ligt achter in de kerk op zijn oorspronkelijke plek. U moet wel uw handen ontsmetten 
voordat u in het boek schrijft, ontsmettingsspul staat bij het intentieboek. Tijdens de viering 
worden dan ook uw intenties weer gelezen. 

• Ontsmetting van de handen vlak vóór de communie hoeft niet meer.  
De handen worden nog wél ontsmet bij binnenkomst in de kerk.  
Degene die communie uitreikt ontsmet nog wel de handen. 

• U zult naast de acoliet wellicht weer misdienaars zien.  
• De intocht gaat weer door het middenpad. 
 
De maatregelen die blijven: 
• Aanmelden is niet meer nodig maar registreren bij de deur moet nog wel. 
• De anderhalve meter afstand blijft gehandhaafd. 
• Gebruik van communiescherm en – pincet bij uitreiken van communie. 
• Geen samenzang, wel is koorzang mogelijk. 
• De uittochtprocessie blijft via de korte route. 
• De kerk wordt na elke viering schoongemaakt.. 
 
Wij hopen met deze maatregelen de kerkgang weer een eerste stapje terug te brengen naar 
“vroeger”. 
 
Mochten er vanuit er vanuit de landelijke regering of het Bisdom nieuwe richtlijnen komen, dan  
passen wij uiteraard onze maatregelen hier op aan. Wij zullen u dan opnieuw informeren. 
 
 

mailto:pastoraalteam@sintjandd.nl
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PRESENTATIEVIERING PASTOR KUIPERS 

 
De officiële presentatie van pastor Kuipers als nieuw lid van ons pastoraal team vindt plaats op 
zaterdag 4 september, om 17.00 uur in de Josephkerk in Gouda. Als u deze viering wilt 
bijwonen, meldt u zich dan aan via het secretariaat van Gouda (gouda@sintjandd.nl) om van een 
plaats verzekerd te zijn. Of vier mee via de livestream. https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-
H-Josephkerk  
 
 

AANBIDDING VAN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENS 

 
Vanaf vrijdag 3 september zullen we maandelijks een  aanbidding houden in de kapel op de r.-
k. begraafplaats aan de Graaf Florisweg. We komen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur. 
Het Allerheiligste wordt uitgesteld, we lezen in de Schrift, er is stilte en muziek, zang en gebed.  
U bent van harte welkom . Informatie vindt u op de website https://www.sintjandd.nl/nieuws-
item/maandelijkse-aanbidding-van-het-allerheiligste-sacrament/ 
 

ANKERZONDAG – 12 SEPTEMBER 

 
Voor iedereen die verlangt om in geloof met elkaar samen te zijn en God en elkaar te ontmoeten 
is er elke maand in onze parochie de Ankerzondag. Ieder met zijn/haar leeftijdgenoten het geloof 
ontdekken, elkaar ontmoeten en samen de eucharistie vieren in en rondom onze parochiekerk in 
Gouda. De Ankerzondag vervangt de Gezinsochtend. Komt u 12 september ook langs?  
We starten elke Ankerzondag om 09:15 uur met een inloop. We 
beginnen om 09:30 uur met de catechese en vieren aansluitend om 
11:00 uur met elkaar de Heilige Mis.  
Elke Ankerzondag is er crèche tijdens de catechese en de H. Mis.  
Heeft u vragen en/ of wilt u op de hoogte blijven van gerelateerde 
activiteiten die worden georganiseerd binnen onze Sint Jan de Doper 
parochie?  Stuur een email naar: anker@sintjandd.nl of kijk voor meer 
informatie op de website  
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/ankerzondag/  
 
Data Ankerzondagen seizoen 2021/ 2022: 
12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec, 9 jan, 13 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei, 5 jun, 3 jul 
 
 

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. 

mailto:gouda@sintjandd.nl
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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. In het volgende Victorientje zullen wij u informeren over het locale 
programma in Waddinxveen.  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 

 

GERARDUSKALENDER 

 
 
 
Ook dit jaar is de Gerarduskalender weer verkrijgbaar. Dit jaar zijn de 
kosten 8.50 euro. Neemt u voor meer informatie en reserveren contact op 
met Marianne Gerts, Eksterdreef 123, 2743EC Waddinxveen 
0182636227/0638198975 
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U BENT HET HART VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP! 

 
Vond u uw vakgebied eigenlijk nog veel te leuk om er mee te stoppen? 
 
Zit uw neefje op de koksschool en wil hij graag ervaring opdoen in het koken voor grote 
groepen? 
 
Wilt u ervaring op doen op een voor u onbekend terrein? 
 
Vertelt uw kleindochter dat ze nog een stage plek zoekt voor haar maatschappelijke stage? 
 
Vindt u het gezelliger om samen te poetsen dan alleen? 
 
Weet uw dochter die het profiel “groen” gekozen heeft eigenlijk niet of ze bloemschikken wel echt 
leuk vindt? 
 
Ziet u uw buurman elke dag hetzelfde grindpad harken?  
 
Denkt u aan het schrijven van een boek? 
 
Voor alle antwoorden op bovenstaande (en andere) vragen neem contact op met het secretariaat 
Tel.0182-612452 of waddinxveen@sintjand.nl  
 
 

 
 
 
 

COLOFON 

 
Het volgende Victorientje verschijnt op 10 september 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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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). 

https://www.vac-victorkerk.nl/
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