
 
Nr. 184 – za. 21 aug. t/m vr. 10 sept. 2021 
Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Secretariaat: 0172-612255, redactie.bodegraven@sintjanddd.nl 
Pastor van Dienst: 0182-586036 
Redactie: redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
Parochie Sint Jan de Doper: www.sintjandd.nl 
 
Agenda 
28/29 aug. – deurcollecte MIVA 
29 aug. – Uitzending Kerkplein 15 
Vanaf 1 sept. – Marriage Course 
2 en 9 oktober – Pelgrimini – aanmelden voor 20 september 
 
Familieberichten  
Dopelingen:  Op 22 augustus worden gedoopt: Eva Amber Julia (Eva) 
de Wit, Jesse Hendricus (Jesse) van Wijk. 
Overleden: - 
  
Coronamaatregelen 
De laatst bekende wijzigingen in de coronamaatregelen luiden: 
 De mondkapjesplicht is vervallen. 
 Het aantal bezoekers per viering is verhoogd naar 100. 
 U hoeft zich niet meer vooraf aan te melden, wel vindt 

registratie bij binnenkomst plaats. 
 Helaas mag u nog niet meezingen met de liederen 
 
Woord- en Gebedsvieringen op zaterdagavond 
Eén keer in de veertien dagen is er op zaterdagavond een Woord- en 
Gebedsviering, afgekort WGV. De voorganger is een gebedsleider en er 
wordt geen communie uitgereikt. De lezingen van het weekend en het 
gebed staan centraal. De uitstelling van het Allerheiligste heeft een 
plaats in de viering en na afloop is er de mogelijkheid voor aanbidding. 
U bent van harte welkom in deze vieringen.  
 
 



 
 
Openingstijden secretariaat 
Het secretariaat is weer geopend op maandag, woensdag en vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur. 
 
Gezocht voor de Doortocht 
Voor de Doortocht wordt gezocht naar:  
- Horecamedewerker, die zelfstandig kan werken  
- Assistent horecamedewerker 
We zoeken per direct medewerkers voor een of meer dagdelen per 
week, ook voor de avonden. Wil je meer weten en/of solliciteren? Neem 
contact op met Joost Rooms 06 39 58 66 26 
 
Marriage Course 
In het najaar is er een keer in de twee weken op woensdagavonden van 
20.00-22.00 uur een online Marriage Course. De data: 1, 15, 29 
september, 13, 27 oktober, 10, 24 november. Kijk op 
www.marriagecoursegouda.nl voor meer informatie. Neem gerust 
contact op (via de contactgegevens op de website) als je vragen hebt. 
Nu al zin in? Meld je via de website aan! 
 
MIVA-collecte 2021 
Dit jaar vindt in het weekend van 28 en 29 augustus de MIVA-collecte 
plaats in de kerken. Wereldwijd worden vervoers- en 
communicatiemiddelen van MIVA ingezet. Via de parochies wil MIVA 
graag aandacht voor het bereikbaar maken van medische zorg in 
Kenia. Meer in het bijzonder voor Pionier Duncan. Hij is directeur van 
een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om 
kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een 
centrum met een kliniek en een school. Duncan heeft een bestemming: 
“Ik wil de capaciteit van het centrum de komende twee jaar 
verdubbelen, zodat we nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is 
daarbij onmisbaar.” 
Op https://www.miva.nl/project/medische-zorg-voor-de-meest-
kwetsbaren-in-kenia/ leest u meer over het project van Duncan. Wilt u 
het project van Duncan nu al steunen? Dat kan via NL42INGB0000 
0029 50 t.n.v. MIVA te ’s Hertogenbosch. Of via de website van de 
MIVA. 
  



Pelgrimini, maar dan maximaal! 
Zaterdag 2 oktober en zaterdag 9 oktober gaan we 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! Aanmelden voor 
maandag 20 september bij het centraal parochiesecretariaat. Mail naar 
parochie@sintjandd.nl of bel 0182-513056 (ma. t/m. vrij 9.00-12.00u). 
Meer informatie op https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/pelgrimini-
maar-dan-maximaal/ 
 
Gebedsintenties 
Vr. 20 aug. - 09.00u - Dirk Boekhorst. 
Za. 21 aug. - 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen.  
Ouders Adriaan en Corrie van Vliet – van Vuuren, ouders van Zoest – 
Kromwijk, ouders Kromwijk – Bunnik. 
 
Vr. 27 aug. - 09.00u - Wim van Doorn 
Zo. 29 aug. - 09.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. 
Martin Dobber, Elisabeth van Bunningen, Jan Piket, Will Heemskerk,  
Anny en Leo de Wit, Nilo de Ruiter, ouders van Velzen – Hillenaar, Cees 
Scheer. 
                       
Vr. 03 sept. - 09.00u - Anny en Leo de Wit, Corrie van Velzen – Duits. 
Za. 04 sept. - 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. 
Ouders van der Klauw – van der Meer, ouders Agterof – Pouw, Suze 
Linschoten, Jan en Anneke van den Bosch – van de Poll, ouders van 
Bunningen – Schuttelaar en Jan van Bunningen, ouders Piet en Bep 
Walraven – Blom en Barbara, ouders Pietersen – Veenman, pastor van 
der Meer, fam. Koot – van der Maat, Marnix Grüter, 
 
Vr. 10 sept. - 09.00u - geen 
  



Weekinfo 
Vr. 20 aug 09.00 Eucharistieviering pastoor Van Klaveren       

    
21e Zondag door het jaar 

 

Za. 21 aug 19.00 Eucharistieviering pastor Kuipers     
Herenkoor 

 

Zo. 22 aug 09.00 Aanbidding         

Ma. 23 aug 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger       

Vr. 27 aug 09.00 Woord- en 
Communieviering 

pastor Lijesen 
      

    
22e Zondag door het jaar 

 

Za. 28 aug 19.00 Woord- en gebedsviering gebedsleider Gerry Postma     
Geen koor 

 

Zo. 29 aug 09.00 Eucharistieviering pastor Kuipers     
Dameskoor 

 

    
    

Ma. 30 aug 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger       

Vr. 3 sept 09.00 Eucharistieviering pastoor Van Klaveren       
    

23e Zondag door het jaar 
 

Za. 4 sept 19.00 Eucharistieviering pater Hoogland     
Herenkoor of Cantorij  

 

Zo. 5 sept 09.00 Aanbidding       
  

 
    

    
Ma. 6 sept 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger       

Vr. 10 sept 09.00 Eucharistieviering pastoor Van Klaveren       
    

24e Zondag door het jaar 
 

Za. 11 sept 19.00 Woord- en gebedsviering gebedsleider     
Dameskoor 

 

Zo. 12 sept 09.00 Eucharistieviering pastoor Van Klaveren     
Herenkoor of Cantorij  

 

 


