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'The culture always changes, but the faith 
always stays the same'. Weet u het nog? De 
avond in het leerhuis tijdens de synode over 
huwelijk en gezin? De nuntius kwam er met 
ons over praten en hij begon zijn toelichting 
op de synode in zijn charmante engels met 
zwaar italiaans accent met deze zin. De cul-
tuur zal altijd veranderen, maar het geloof 
blijft hetzelfde. 

De cultuur is altijd in beweging. Dat moet ook! 
We moeten ons ontwikkelen in onze samenleving, 
want het lijkt allemaal nog niet erg op de bedoe-
ling van dit alles: Gods koninkrijk. Er moet nog veel 
gebeuren wil het daar écht op gaan lijken, er moet 
nog veel veranderen. 

En veranderen doen we! Onze samenleving lijkt 
niet meer op de wereld van pak ‘m beet twintig jaar 
geleden. Ik noem maar een voorbeeld: mobiele te-
lefonie, social media en internet beheersen ons le-
ven en maken ongelooflijk veel mogelijk en erg veel 
dingen een stuk gemakkelijker. Contacten onder-
houden, zelfs over enorme afstanden, is een fluitje 
van een cent geworden. Snel schakelen op acute 
situaties is mogelijk en zelfs heel gewoon gewor-
den. Informatie vergaren is kinderspel geworden. 
Geen bereik hebben is redelijk uniek. 
Gek genoeg brengt al die bereikbaarheid ook veel 
eenzaamheid met zich mee, dat ook. Niet iedereen 
lift mee op deze hoogvlucht. En eenmaal er mid-
denin worden contacten ook makkelijk vluchtig en 
informatie matig getoetst. 

Ook in de kerkelijke cultuur veranderen we. We spe-
len niet meer zo’n vanzelfsprekende rol in de sa-
menleving. Meer en meer nemen mensen afstand 
of zelfs afscheid van de kerk als geloof niet echt 
een stevige rol speelt in het leven. Een jonge gene-
ratie heeft behoefte aan een duidelijker katholieke 
identiteit. Meer en meer zoeken we aansluiting bij 
de wereldkerk om te blijven leven. De veranderin-
gen in de wereld stellen ons de vraag waarin wíj 

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaat-
selijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij al 
dan niet te plaatsen en in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:  
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.  
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn. 

Leden pastoraal team 

Vlnr: pastoraal werker Lijesen, diaken Schuurmans, 
pastoor Van Klaveren, pastor Kuipers, pastoraal 
werkster Van Winden. 
Contact: 0182-513056, bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of parochie@
sintjandd.nl 

Pastor van Dienst
Een lid van het pastoraal team is de gehele 
week bereikbaar voor specifieke en dringende 
pastorale vragen. De Pastor van Dienst is telefo-
nisch bereikbaar via 0182-586036. 

De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper. De geloofsgemeenschappen van de parochie Sint Jan 
de Doper: St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda; St. Johannes'  
Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk; St. Victor in Waddinxveen. Het Centraal Parochie 
Secretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. Telefoon 0182-513056. E-mail: parochie@sintjandd.nl.  
Website: www.sintjandd.nl.
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PASTORALE

Cultuur verandert, geloof blijft

De missie van de kerk

De leerlingen gingen al met de boot naar de overkant, 
maar hadden tegenwind. Tegen de morgen kwam 
Jezus te voet over het meer naar hen toe. De leerlin-
gen raakten van streek, omdat zij een spook meen-
den te zien en begonnen van angst te schreeuwen. 
Maar Jezus zei onmiddellijk: 'Wees gerust, Ik ben het. 
Vrees niet.' 'Heer, - antwoordde Petrus - als Gij het 
zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet 
komen.' Hij stapte uit de boot en liep naar Jezus toe 
en liep warempel over het water, maar werd bang 
en begon te zinken. Terstond stak Jezus zijn hand 
uit en greep hem vast en zei: 'Kleingelovige, waarom 
heb je getwijfeld?' 

Zo is dit ook in het dagelijks leven. Als we luisteren 
naar elkaar en naar Jezus krijgen we het vertrouwen 
een volgende stap te kunnen nemen. Luisteren naar 
elkaar! Maar zeker ook naar Hem! Hij neemt ons bij 
de hand, en we houden Hem en elkaar vast. Op weg, 
over het water, over land, door de lucht, nieuwe we-
gen, vernieuwende wegen.

Redactie Moordrecht
Reacties naar aanleiding van deze Voorloper kunt u 
sturen naar redactie@sintjandd.nl. 

moeten veranderen. Het ligt voor de hand bij het 
zoeken naar antwoorden te beginnen bij ons be-
staansrecht. Waartoe is de kerk op aarde? Christus 
geeft ons antwoord: ten eerst en boven alles God 
beminnen en ten tweede, gelijkwaardig daarmee, 
de naaste beminnen gelijk jezelf. Ons geloof is de 
kern van ons bestaan als kerk. Dus daar moeten we 
beginnen. En we hebben een dienst aan de samen-
leving. Dus daar moet ons geloof op uitdraaien. 

Wat heerlijk te weten dat dat geloof constant is! 
God is God. Christus is onze Verlosser. De Heilige 
Geest brengt het alles in ons tot leven. Maria is 
onze voorspraak. De sacramenten schenken ons 
genade. Ik kan nog een heel poosje doorgaan. Dít 
alles blijft! Maar de wegen waarlangs het deel kan 
worden van ons leven: dáár moeten we naar op 
zoek en voor durven veranderen.

U vindt in deze Voorloper van alles over die her- 
oriëntatie op ons geloof en waartoe. U gaat in het 
hele komende seizoen daar veel over horen, krijgt 
daarin van alles aangeboden en wordt uitgeno-
digd in deze verandering te stappen. De beloning 
is enorm! Ontdekken, herontdekken of verdiepen 
hoezeer je geloof een stabiele bodem van je leven 
kan zijn. De voldoening proeven van een nieuwe, 
hernieuwde of verrijkte bijdrage aan Gods kerk 
en deze, Zijn mooie wereld. Ons geloof verandert 
daarin niet. Onze cultuur wél. Gelukkig!

Pastoor Van Klaveren 

http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
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Geen woorden, maar….

Mission Statement, Missie, Visie: er is geschre-
ven, geschrapt, toegevoegd en weer herschre-
ven, bijna tot zevenmaal zevenmaal toe. Wat het 
pastoraal team heeft vastgelegd is niet in steen 
uitgehakt, niet in beton gegoten of met lood ge-
vuld. Het is aan het papier toevertrouwd om de 
komende periode tot leven te komen!

Achter ieder woord schuilt een wereld waarin het 
leven, het geloof van pastores, hun dromen, hun 
vuur schuilt. Dit is een schets, een ruwe schets, 
van de wereld achter deze woorden. En we maken 
kennis met Daan!

Mission statement: Door God en mens bewogen
Het Mission statement is niet veranderd. Het be-
vat de kern van ons geloof. Ons geloof is relatio-
neel, ons geloof in God is relationeel. Een relatie 
die al begint voordat jij geschapen werd. Mooier 
dan Psalm 139 kan de relatie tussen God en mens 
niet verwoord worden: 

‘U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde 
in de schoot van mijn moeder. Ik loof u voor het 
ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonder-
baarlijk is het wat u gemaakt hebt. Ik weet het, 
tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het ver-
borgene gemaakt werd, kunstig geweven in de 
schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen 
geheim. (Psalm 139, 13-15 NBV vertaling).

We staan ook in relatie tot mensen. We worden 
geraakt door mensen, met wie wij het leven de-
len. Dat gebeurt hier en nu, vandaag en morgen. 
Zelfs door hen die ons zijn voorgegaan, op wiens 
schouders wij mogen staan. In mensen wordt 
God zichtbaar en tastbaar. 

Missie: Het is onze opdracht om als leerlingen- 
van-Christus en broeders-en-zusters-in-Chris-
tus, God te leren kennen, de naaste te dienen en 
uitgezonden te worden om de harten van men-
sen voor Gods liefde te winnen.

Een relationeel geloof. God is verbonden met 

mensen, de mens met God.
‘Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, op-
dat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, 
maar eeuwig leven zal hebben’ (Johannes 3, 16).

In het openbare leven trok Hij rond, verkondigend, 
genezend, biddend, riep Hij 12 leerlingen, tegen 11 
van hen zegt Hij:
‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlin-
gen en doopt hen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest en leert hun te onder-
houden alles wat Ik u bevolen heb. Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen…. Matteüs 
28, 19-20.

Het staat er niet als een verzoek, of suggestie, 
maar als een opdracht. Leerling ben je heel je 
leven. Als je het geloof mag vergelijken met een 
diamant die door zorgvuldige en voortduren-
de slijping en zachtjes wrijvend kostbaarder en 
kostbaarder wordt, dan vraagt dat tijd en aan-
dacht, elkaar de ruimte gevend om steeds vanuit 
een ander gezichtspunt, in een andere levensfa-
se, met elkaar woorden te zoeken en die woorden 
om te zetten in concrete daden. 

Zusterschap en broederschap is hetgene wat ons 
met elkaar verbindt: niets kan ons scheiden van 
de liefde van God! Paulus, beschrijft het in zijn 
brief aan de Romeinen als volgt:
 ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, 
naaktheid, levensgevaar of het zwaard? Er staat 
immers geschreven: Om Uwentwil bedreigt ons 
de dood de gehele dag; wij worden behandeld 
als slachtvee. Maar over dit alles zegevieren wij 
glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik 
ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het 
leven, noch engelen noch boze geesten, noch wat 
is, noch wat zijn zal, en geen macht in den hoge of 
in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal 
kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Chris-
tus Jezus onze Heer.’ (Romeinen 8, 35-39). 

Geen twistgesprek, geen leugen, geen bedrog, 

niets. Als ieder van ons verbonden is in Chris-
tus hoeveel sterker is dat dan als we broeders en 
zuster zijn.

Broeder- en zusterschap in Christus wil ook zeg-
gen dat Jezus niet fragmentarisch verkrijgbaar 
is. Niet enkel het zoet uit het Evangelie, maar ook 
het zuur. Niet enkel wat je aanspreekt, maar ook 
wat schuurt.

Als zes geloofsgemeenschappen zijn we comple-
mentair aan elkaar, helpen we elkaar om broeder en 
zuster te zijn. Broeders en zusters zijn niet enkel 
de mensen die met ons mee vieren, niet enkel de 
mensen die in de digitale kaartenbak zitten. Broe-
ders en zusters zijn allen die de naam ‘mens’ dra-
gen. Broederschap/zusterschap houdt niet op bij 
de grenzen van de parochie, niet bij de grens van 
ons land, onze eigen religie, onze eigen cultuur.

Ben ik mijn broeders hoeder? Ja dat ben je - Fra-
tellii Tutti! - hoe vervelend dat ook is. Zozeer heeft 
God de wereld liefgehad.
Leerling zijn, God leren kennen, broeder en zus-
terschap, God leren kennen. Dat is deze zen-
dingsrede waarmaken!

Visie: Wij geloven dat er voor ieder mens een mo-
ment in het leven komt waarop vragen over de 
zin van het leven en het verlangen naar verdie-
ping boven komen drijven. Met die mens willen 
wij een gastvrije gemeenschap zijn die getuigt 
van een levende relatie in Jezus Christus.

Hij wijst ons de weg naar een wereld van vrede, 
vreugde en gerechtigheid: het Koninkrijk van 
God. Wij willen die weg bewandelen met alle men-
sen van goede wil die hun talenten in dienst wil-
len stellen van de kerk en een samenleving waar 
het evangelie beleefd en beleden wordt.

Steeds opnieuw willen we mensen uitnodigen om 
als leerling van Jezus de relatie met Hem te ver-
diepen, om met de kracht van de heilige Geest te 
blijven zoeken naar de zin en betekenis van het 
van-God-ontvangen-leven.

Heel de wereld winnen is wat veel. We richten ons 
tot een bepaald type persoon die op een bepa-
lend moment van het leven is gekomen. Laten we 
deze mens Daan noemen.

Daan staat midden in het leven. Een leven wat 
druk, vol, afwisselend is. Daan zit nooit stil, er is 
steeds iets nieuws te ontdekken: nieuwe vragen, 
nieuwe uitdagingen. Daan weet meer van inter-
net dan menig ander. Daan geniet van het leven!
Maar er is een soort onrust in Daan geslopen, een 
gevoel iets te missen zonder te weten wát. Een 
onbewust verlangen naar diepgang, kwaliteit van 
leven. Er is toch meer dan enkel dat kaarsje aan-
steken in een kerkje op dat zonnige eiland. Dat 
kerkje, het is de stilte die raakt, een onbestemd 
gevoel oproept. Het maakt Daan kwetsbaar maar 
ook ontvankelijk.

Daan zoekt naar antwoorden op vragen. Daan 
zoekt naar wat echt gelukkig maakt. Surfend op 
het World Wide Web naar plekken waar vragen ge-
steld kunnen worden, waar kwetsbaarheid kracht 
kan worden, waar ‘geluk’ niet oppervlakkig is maar 
tot een diepgaand gevoel kan groeien.

Daan’s zoektermen zijn: geluk, verdieping, bezin-
ning, geloof, stilte, aandacht, gebed, er is meer, 
God?

Daan komt in onze gemeenschap, ontmoet daar 
een gemeenschap die niet alleen gastvrij is, maar 
ook getuigt van een relationeel geloof! Waar broe-
derschap en zusterschap zichtbaar wordt, waar 
woorden van geloof klinken. Daan legt de lat hoog: 
kwaliteit en schoonheid anders trekt Daan verder.

Maar onze geloofsgemeenschappen bestaat niet 
enkel uit ‘Daans’. Ze bestaan uit mensen die hun 
talenten niet in de grond hebben gestopt. Ze vor-
men de levende stenen, zij zijn ons kapitaal, zij 
zijn de schouders waarop we staan.

Maar we richten ons op Daan omdat we zien dat 
het aantal talenten minder wordt, maar niet min-
der waardevol. We zien dat de levende stenen 

Ò
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brozer worden, maar dragen/ondersteunen 
elkaar nog wel. Dat de schouders waarop we 
staan kleiner en brozer worden. De financiën zijn 
(nog) solide, dus voldoende om de slag te maken.

Alle talenten, alle levende stenen deden er toe, 
doen er toen en blijven er toe doen. Zij vormen de 
levende, gastvrije broederlijke gemeenschap die 
getuigt van de levende relatie met Christus.

Een leven relatie met de Heer wil zeggen dat ieder 
voor zich, maar ook als gemeenschap werkt en in-
vesteert in die relatie. Biddend en werkend, met open 
handen de akker bewerken, weer zaaien, vrucht dra-
gen; van U is de toekomst, kome wat komt!

Pastor Rob Lijesen 

Iedereen telt mee

Aan mij wordt weleens gevraagd of ik de ambitie heb 
om in een parochie te gaan werken, gevolgd door een 
aanprijzing van de eigen parochie.
Natuurlijk heb ik daar wel-
eens over nagedacht. Tij-
dens de masteropleiding 
Theologie moet de keuze 
gemaakt worden tussen 
het territoriaal pastoraat, 
het basispastoraat in de 
parochie of het categoriaal 
pastoraat, het pastoraat 
passend bij één doelgroep. 
De vakken zijn daar dan iets meer op afgestemd, maar 
er zijn meer overeenkomsten dan verschillen.
Ik heb voor het categoriaal pastoraat gekozen. Mede 
omdat dat voor mijn gevoel het meest dichtbij het 
voorbeeld van Jezus staat. De tijden zijn natuurlijk 
niet te vergelijken, ‘de kerk’ bestond toen nog niet, Je-
zus was een pionier in zijn tijd. Er waren mensen die 
toen letterlijk buiten de samenleving stonden, de stad 
niet eens binnen mochten, ze telden voor niemand 
mee. Jezus trok zich daar niets van aan, hij zocht 
deze mensen wel op, luisterde wel naar hen en gaf hen 
daarin hoop en een toekomst. 
Gelukkig mogen mensen in onze maatschappij niet 
buitengesloten worden, toch zijn er een hoop men-
sen die niet meer mee lijken te tellen. Deze mensen 
hebben bijvoorbeeld psychische aandoeningen, zijn 
gevangengenomen, hebben lichamelijke klachten 
waardoor ze afhankelijk zijn, of kunnen door ouder-
dom niet meer meedoen. Gelukkig hebben wij plaat-
sen, zoals verpleeghuizen, waar we deze mensen op 
kunnen vangen en hen alle zorg kunnen geven die ze 
nodig hebben en verdienen. En deze opvangcentra 
staan op centrale plekken, niet alleen buiten de be-
woonde wereld. 
Er is dus een hoop veranderd. Maar toch voelen mijn 
bewoners soms dat ze niet meer meetellen, omdat ze 
niets meer bijdragen. In gesprek met hen hoop ik hen 
diezelfde hoop en toekomst te bieden, zoals Jezus dat 
ook ooit eens deed. Want voor mij (en al mijn collega’s) 
tellen ze zeker mee!

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de re-
gio met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.

Ankerzondag

Voor iedereen die verlangt in geloof met elkaar samen 
te zijn en God en elkaar te ontmoeten, is er elke maand 
in onze parochie de Ankerzondag. Met leeftijdgenoten 
het geloof ontdekken, elkaar ontmoeten en samen de 
eucharistie vieren. De Ankerzondag vervangt de Ge-
zinsochtend. De kerk blijft vernieuwen en de naam 
gezinsochtend omvat ‘gelukkig’ al een tijdje niet meer 
de doelgroep die deze ochtend bezoeken. Ook alleen-
staanden, stellen zonder kinderen, ouders met volwas-
sen kinderen en opa’s en oma’s weten de weg inmid-
dels te vinden. Door een nieuwe naam en een nieuw 
logo hopen we dat ook u/jij zich welkom voelt! Want de 
kerk is immers van God en Zijn mensen. Die kerk zijn 
wij met elkaar en daar mogen we aan blijven bouwen. 
Komt u binnenkort ook langs tijdens de catechese en 
ontmoeting voorafgaand aan de eucharistieviering? We 
horen graag hoe u het vond. Geef ons feedback, zodat 
we kunnen blijven vernieuwen waar nodig en mogelijk!

Wie? Voor iedereen uit Parochie Sint Jan de Doper en 
alle andere geïnteresseerden, van jong tot oud. Uiter-
aard is er iedere Ankerzondag crèche voor de jongsten.
Wat? De Ankerzondag is een plek voor iedereen die op 
zoek is naar zingeving en ontmoeting met God. Om 09.15 
uur staat de koffie en thee voor u klaar. De catechese 
start om 09.30 uur, aansluitend om 11.00 uur vieren we 
heilige Mis. Tijdens de catechese is er een passend pro-
gramma voor de verschillende leeftijdsgroepen.
Waar? De Ankerzondag is een parochiebreed initiatief 
en wordt gehouden in onze parochiekerk, de Joseph-
kerk, Aalberseplein 2 in Gouda. We maken gebruik van 
de kerk, pastorie en de naastgelegen school.

10 oktober 2021  6 maart 2022 
14 november 2021    3 april 2022 
12 december 2021  1 mei 2022
9 januari 2022   5 juni 2022 (Pinksteren)
13 februari 2022   3 juli 2022 

Vragen? Heeft u vragen en/ of wilt u op de hoogte blij-
ven van gerelateerde activiteiten? Mail naar: anker@
sintjandd.nl

Werkgroep Ankerzondag 

Vrouwenactiviteiten

Voor alle vrouwen die ernaar verlangen om in 
geloof met elkaar samen te zijn en God en el-
kaar te ontmoeten, organiseren we maande-
lijks gezellige, actieve, inhoudelijke en leuke 
activiteiten. Doe ook eens mee en laat je ver-
rassen!

Data vrouwenactiviteiten:
25 oktober: 'Rozenkrans maken' 
27 november: 'Adventskrans maken'
(zie afbeeldingen hieronder voor meer informatie).

Heb je vragen en/of wil je op de hoogte blijven 
van onze activiteiten? Wil je je aanmelden? Stuur 
ons gerust een e-mail of appje via vrouw@sint-
jandd.nl of 06-25 17 50 04.

Ò

mailto:anker%40sintjandd.nl?subject=
mailto:anker%40sintjandd.nl?subject=
mailto:vrouw%40sintjandd.nl?subject=
mailto:vrouw%40sintjandd.nl?subject=


7

P
ar

o
ch

ie
n

ie
u

w
s

6

P
aro

ch
ie

n
ie

u
w

s

Wil je God (beter) leren kennen? 

U heeft waarschijnlijk vroeger wel godsdienst-
les of levensbeschouwing gehad: op school, 
van uw ouders of in gezinsvieringen of kinder-
woorddiensten. Misschien bent u wel eens naar 
ouderavonden geweest voor Eerste Communie 
of Vormsel van uw kind. Een enkel huwelijks- of 
doopgesprek.

Maar wat weet u daar nog van? We kunnen mak-
kelijk zijn blijven steken in de kinderlijke beelden 
van God: een almachtige God die alles regelt en 
voorbestemt, een straffende God voor Wie we ons 
netjes aan de 10 geboden moeten houden, een 
'wegenwacht'-God die we in nood te hulp vragen. 
Maar verder leiden we gewoon ons burgerlijk le-
ven: geld verdienen, tv kijken, sport en recreatie.

Zoals uw fiets of auto af een toe een onderhouds-
beurt nodig heeft, banden weer eens opgepompt 
moeten worden, olie ververst, reparaties en ver-
sleten onderdelen vervangen, zo vraagt ook onze 
relatie met God onderhoud. Een echte christen 
leeft in een permanente liefdesrelatie met God.
Daarom bieden we u de Alphacursus aan: een 
aantal vormingsbijeenkomsten om God 
(beter) te leren kennen. 

Deze cursus is ook uitstekend geschikt 
voor mensen die vrijblijvend willen ken-
nismaken met het christelijk geloof. Mis-
schien uw niet-katholieke levenspartner 
(kom samen!), uw buurman, uw collega, 
uw vriend(in).

De Alphacursus bestaat uit 10 bijeenkomsten 
in een sfeer van ontmoeting en uitwisseling op 
dinsdagavonden: 9 en 23 november, 7 en 21 de-
cember, 11 januari, 15 februari, 1, 15 en 29 maart. 
En op zaterdag 5 februari. Elke bijeenkomst be-
gint met een warme maaltijd, vervolgens een 
inleiding op het thema en tenslotte een groeps-
gesprek, waarin u zelf met uw vragen en reacties 
kunt komen. De Alphacursus laat alle vrijheid aan 
de deelnemers voor hun persoonlijke keuzes.

Waar gaat het over?
Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kun je bidden? 
Wat doet de heilige Geest? Hoe lees je de Bijbel? 
Wat is de kerk? Hoe kan je als christen leven? 
Waar ervaar je God?
Kijk op: www.rk-alphacentrum.nl voor meer infor-
matie. Of bel pastor Kuipers: 06-82060904 (niet 
op maandag).

Geef je op via alphacursus@sintjandd.nl. Voor 
de kosten van het eten en het cursusmateriaal 
wordt per avond een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Pastor Kuipers 

Bijbel-lees-gespreksgroep 

In de parochievernieuwing gaat het in het 
komende seizoen vanaf september over leer-
ling-zijn van Jezus Christus. Leerling-zijn, dat 
betekent met name luisteren naar de woorden 
die over Jezus staan geschreven in het evan-
gelie en naar wat over Hem voorzegd is in de 
boeken van Mozes en de Profeten. 

In de Bijbel-lees-gespreksgroep lezen we dit jaar 
kleine gedeelten van het evangelie van Lucas, 
beginnend met het verhaal van Jezus’ geboorte 
tot aan zijn dood en Verrijzenis. Het vervolg daar-
op lezen we in het boek van de Handelingen van 
de apostelen, ook geschreven door Lucas, over 
de tijd na Pinksteren en de verbreiding van de 
boodschap van Jezus Christus over de gehele 
wereld door diakens en de apostelen Petrus en 
Paulus. Tevens lezen we dit jaar in het boek van 
de Profeet Jesaja over de verre voorvader van 
Jezus, koning David, en in het boek 1 Samuel over 
de profeet Samuel en koning Saul.

Na elk Bijbelgedeelte bespreken we met elkaar 
wat de verhalen nu in deze tijd voor ons dagelijks 
leven betekenen. 
Iedereen is welkom in deze Bijbel-lees-gespreks-
groep. We komen bijeen op dinsdag 28 septem-
ber, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 de-
cember van 10.00 tot 12.00 uur in de Josephkerk 
van Gouda, Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. 
Indien u geen bijbel hebt, kunt u via een boek-
handel een Bijbel in de Willibrordvertaling aan-
schaffen voor € 25,- of een Bijbel in de Nieuwe 
Bijbelvertaling voor € 34,95. Ook kunt u gratis di-
gitaal de gehele bijbel op uw laptop, tablet of te-
lefoon downloaden via de website van debijbel.nl.

Als u wilt deelnemen verzoek ik u om u aan te 
melden via parochie@sintjandd.nl, dan krijgt u 
daarna een leesrooster toegestuurd. Graag tot 
ziens op dinsdag 28 september om 10.00 uur op 
de pastorie van de Josephkerk in Gouda.

Paul Schuurmans, diaken 

Mijn steentje bijdragen, op een nieuwe manier

Al vele jaren, sinds ik in 1997 werd gevraagd door 
pastor Piet van Loenen, ben ik actief in het jon-
gerenwerk. Eerst vanuit de Sacramentskerk en 
later via samenwerking met OLV Hemelvaartkerk 
en de Josephkerk kwam JEK-Time tot stand. Het 
bedenken, vormgeven en uitvoeren van activi-
teiten met de andere vrijwilligers heb ik altijd als 
heel leuk ervaren. In de bijeenkomsten met de 
jongeren kon het vaak alle kanten op gaan en dat 
maakt het zo interessant om dit te doen. 
Echter merkte ik de laatste jaren dat ik het steeds 
lastiger vond om bij de belevingswereld van de 
jongeren te blijven aansluiten. Hierdoor heb ik 
mij lange tijd afgevraagd of het niet beter was 
om ermee te stoppen. Ik had echter het idee dat 
daarmee ook het jongerenwerk in de vorm van 

JEK-Time zou stoppen. Voor mij voelde dit als een 
dilemma. 
Inmiddels zijn er veel ontwikkelingen gaande. 
In een gesprek met iemand die op de hoogte 
was van mijn worsteling, werd mij gevraagd om 
na de denken over toetreding tot het beheer-
team. Ik kon aangeven welke taken ik op mij wil 
nemen en waar ik mij prettig bij voel. Toen even 
later ook bleek dat iemand zich had aangemeld 
die het team van JEK-Time wilde versterken, viel 
voor mij het kwartje. Tijdens komend seizoen zal 
ik het jongerenstokje overdragen aan twee jon-
ge mensen die er zin in hebben en kan ik op een 
andere manier mijn steentje bijdragen vanuit het 
beheerteam. En dat voelt goed.

Willem Meeuwsen

http://www.rk-alphacentrum.nl
mailto:alphacursus%40sintjandd.nl?subject=
http://debijbel.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=Bijbel-lees-gespreksgroep
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'Stilstaan is achteruitgang!?' Leerling worden en de weg wijzen

De uitdrukking: 'stilstaan is achteruitgang' 
hoor je zo vaak. Vooral in het bedrijfsleven en 
de IT-wereld. Hierbij geldt: de kern van onder-
nemen is blijven vernieuwen. Maar klopt dit 
eigenlijk wel? En moeten wij als parochiege-
meenschap ons hier ook aan conformeren? 

Wij staan als parochie niet stil! Wij reflecteren op 
wat wij hebben en hebben bereikt en ook om alle 
verworvenheden te verfijnen, uit te bouwen en te 
perfectioneren. Zo hebben wij als pastoraal team 
voor de zomer intensief reflecterend gekeken wat 
we met elkaar als parochiegemeenschap hebben 
neergezet met de enorme inzet van iedere vrijwil-
lig(st)er en gekeken naar de toekomst. Wat vraagt 
die toekomst van ons om vitaal te kunnen blijven? 
Zo zijn we tot een nieuwe Missie en Visie geko-
men. In de liturgie is hier al geregeld aandacht 
aan gegeven in de verkondiging. 

Onze missie voor onze parochiegemeenschap: 
‘Het is onze opdracht om als leerlingen-van-Chris-
tus en broeders-en-zusters-in-Christus, God te 
leren kennen, de naaste te dienen en uitgezon-
den te worden om de harten van mensen voor 
Gods liefde te winnen.’

Ook binnen de werkgroepen wordt gedeeld over 
onze toekomst met een nieuwe Missie en Visie. 
En dit delen is mooi en werkt bemoedigend, want 
als je deelt en reflecteert dan wordt eenieder zich 
bewust waar hij of zij zich voor inzet en waarom 
hij of zij dit doet. In de vormselwerkgroep hebben 
verschillende vrijwilligers gedeeld over hoe zij 
zich in deze missie zien staan en hiertoe gemoti-
veerd zijn. Graag deel ik dit met u omdat wij allen 
leerling zijn van Jezus en de getuigenis van an-
deren ons ook enthousiasme kan geven voor ons 
eigen leerling-zijn.

Ranil van Steekelenburg: 'In mijn vrijwilligerswerk 
ben ik leerling van Jezus door Zijn werk hier voort 
te zetten. Ik onderhoud een relatie met God aan 
de hand van gebed, stilte en door vragen te stel-

len. Zo probeer ik erachter te komen wat God van 
mij vraagt en hoop ik dat Hij door mij heen werkt 
in mijn vrijwilligerswerk. Hierin is Jezus het grote 
voorbeeld om vanuit genade en ontzag voor de 
Heer, Gods wil om te zetten in daden. Bovendien 
leer ik ook van mijn medeparochianen om mij 
heen, evenals de tieners omdat God door hen 
heen werkt.'

Lianne: 'Ik ben leerling in mijn vrijwilligerswerk 
door mij regelmatig af te vragen 'What would Je-
sus do?' Door veel te blijven bidden en zelf ook 
voldoende input te ontvangen, blijf ik groeien in 
geloof en hoop ik ook anderen aan te kunnen ste-
ken.'

Netty: 'Ik voel me betrokken bij onze geloofsge-
meenschap. Door mij samen met anderen in te 
zetten om tieners te helpen op hun geloofsweg, 
leer ik zelf ook meer over het geloof en de kerk. Zo 
leer ik onbewust elke keer wat meer en ik probeer 
dit toe te passen in mijn dagelijks leven.'

Wij staan als christen ons leven lang in een leer-
proces. Elk moment van onze veranderlijke le-
vensfasen zoeken we nieuwe woorden voor ons 
geloof en onze relatie met Christus. De kracht 
van de gemeenschap is dat wij dit met elkaar en 
voor elkaar mogen doen. Zoekend naar woorden 
en concrete daden en op tijd even een moment 
stilstaan om te kijken of we nog de juiste koers va-
ren. Dat is goed. En dan gaan wij weer met goede 
moed als gemeenschap verder, waarbij iedereen 
zijn/ haar steentje bijdraagt. Hoopvol gevend in 
vertrouwen met Hem. 

Mogen wij zo, als leerling van Christus, samen met 
onze broeders en zusters, God steeds meer willen 
leren kennen, dienstbaar zijn naar onze naasten 
en uitgezonden worden om ook de harten van 
mensen te winnen voor Gods liefde. Een prachti-
ge opdracht!

Pastor Saskia van Winden 

Met het oog op parochievernieuwing heeft 
het pastoraal team het mission-statement, 
door God en mens bewogen, op de volgende 
wijze geactualiseerd: 

Missie: Het is onze opdracht om als leerlin-
gen-van-Christus en broeders-en-zusters-in-
Christus, God te leren kennen, de naasten te 
dienen en uitgezonden te worden om de har-
ten van mensen voor Gods liefde te winnen.

Hoe gaan we samen, als gehele parochie, deze 
opdracht uitvoeren? Leerling zijn van Jezus 
Christus betekent: Luisteren naar Zijn Woord en 
Zijn daden, zoals opgeschreven in het evangelie, 
en naar alles wat er over Hem geschreven staat 
bij Mozes en de Profeten.

Leerling zijn betekent: je door Hem laten uitzenden 
en eropuit gaan om overal te vertellen wat jouw 
geloof voor je betekent en hoe je houvast vindt in 
je geloof. (Marcus 6.7: Jezus zond zijn leerlingen er 
twee aan twee op uit om de goede boodschap met 
woorden en daden overal te vertellen).
Leerling zijn betekent: delen van wat je ontvangen 
hebt en geloven dat het weinige dat we in handen 
hebben genoeg is, omdat het werk van je handen 
door Hem gezegend zal worden. (Johannes 6.9: 
een jongen met 5 broden en 2 vissen)
Leerling zijn van Jezus betekent ook gastvrij zijn 
voor ieder die aanklopt aan de deur van de kerk, 
aan de deur van je huis. Goed luisteren naar de 
mens die aanklopt, is heel belangrijk. Wat zoekt 
deze mens, wat verlangt hij of zij? (Lucas 11.10: 
voor wie klopt zal worden opengedaan)

Lukt het ons dan om te vertellen over de Weg van 
Jezus Christus? Hoe kan ik vervolgens een gids 
zijn en een wegwijzer naar Hem toe via de Alp-
hacursus, de Bijbelgroep, of een gespreksgroep.
Zingeving: ‘Voor ieder mens komt er een moment 
in het leven waarop vragen over de zin van het 
leven en het verlangen naar verdieping boven ko-
men drijven.’

Zin-van-het leven-vragen komen naar boven in 
het leven op bijzondere momenten, bij vreug-
devolle momenten zoals bij een geboorte en bij 
verdrietige momenten zoals, ziekte en overlijden. 
Het leven wordt dan even stilgezet door dat wat 
je overkomt, door wat je als een geschenk gege-
ven wordt en ook door gebeurtenissen die je als 
een ramp ervaart. Steeds is dan de vraag hoe 
ga je daarmee om? Hoe geef je uiting aan jouw 
dankbaarheid en wie dank je voor het goede le-
ven? En hoe ga je om met het verdriet in je leven, 
wie geeft je dan kracht? 

Zin-van-het-leven-vragen zijn er ook bij de man 
en de vrouw die zich gelukkig voelt en zich af-
vraagt waaraan zij dit te danken hebben. Is er 
meer dan het gewone en wie kan mij daarvoor 
de ogen openen? Zij gaan op zoek en verlangen 
naar verdieping, naar woorden geven aan wat er 
is. Met wie kan ik praten over mijn leven? Er ont-
staat een verlangen naar samen met anderen de 
zin van je leven ontdekken. 

En de vraag is, wat kan ik dan als leerling van 
Jezus betekenen voor deze mens die op zoek is 
naar zingeving? Heb ik dan woorden om te ver-
tellen waarom ik geloof en wat geloven, eucha-
ristievieren, bidden en naar de kerk gaan voor mij 
betekenen en welk een vreugde het mij geeft? 
Wat kunnen we door samen stil te zijn en samen 
te bidden betekenen voor elkaars levensvragen, 
voor de momenten van vreugde en verdriet?. 

In ieders leven zijn er momenten waarin we rond-
dwalen als schapen zonder herder (Marcus 6.34). 
Kunnen we dan vanuit ons geloof en leerling-zijn 
van Jezus Christus voor elkaar een herder en een 
gids zijn en samen de Weg vinden die weer naar 
het Leven leidt? 

De parochievernieuwing geeft ons allen veel werk 
te doen en maakt dat we steeds weer opnieuw in 
de leer gaan bij Jezus Christus.

Paul Schuurmans, diaken 
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Het Leerhuis gaat weer open!

Dankzij het feit dat bijna iedereen gevaccineerd 
kan zijn tegen de corona, gaan we weer voor-
zichtig en nog steeds op afstand, het Leerhuis 
openen. Wij vragen om u voor elke avond aan te 
melden via leerhuis@sintjandd.nl of 0182 513056. 
Iedereen zal bij deelname geregistreerd worden. 
De avonden zijn op woensdag, in de parochiezaal 
naast de H. Joannes de Doperkerk in Boskoop en 
beginnen om 19.30 uur.

Programma Leerhuis 2021
Vanaf september horen we steeds meer over pa-
rochievernieuwing, waarbij het gaat om steeds 

meer leerling te worden van Jezus 
Christus. Twee nieuwe katholieken 
doen hun verhaal over hun weg 
naar het leerling worden van Jezus. We horen 
over Maria die haar geloof in de goede toekomst 
belijdt in haar Magnificat. Aandacht is er ook voor 
bidden en hoe Jezus ons daarin voorgaat. En wat 
belijden we met elkaar in de geloofsbelijdenis en 
brengen de woorden ons dichterbij Jezus?
Wij hopen u in het Leerhuis te ontmoeten!

Mede namens Agnes, Carla ,Maruscha, en Rob,
Paul Schuurmans, diaken 

September

29 Metten Knuppe en Morgan de Koning-Ward over hun weg naar de katholieke kerk. Wat is er in hun leven ge-
beurd waardoor zij deze stap zijn gaan zetten? Waar zijn zij begonnen en met wie hebben zij zich voorbereid 
op hun doop en vormsel en hun opname in de katholieke kerk? 

Oktober

13 Jopie Koop, gebedsleider, aan het begin van de oktober-Mariamaand, een persoonlijke verhaal over Maria en 
de Rozenkrans. Wat is er over Maria bekend in het evangelie van Lucas en van de andere evangelisten? Hoe 
komt Maria daarin zelf aan het woord en hoe getuigt zij van haar geloof? Waartoe nodigt Maria ons uit? En hoe 
is het gebed van de rozenkrans ontstaan ? En wordt de rozenkrans ook vandaag nog gebeden?

November

3 Agnes Prins en Paul Schuurmans gaan met ons in gesprek over bidden. Wat voor zin heeft bidden? Wanneer 
bidden we nog? Waar bidden we: in de kerk, thuis, op pelgrimstocht? Voor wie bidden we: voor zieken, voor 
iedereen, voor onszelf? Hoe kunnen we opnieuw leren bidden?

17 Pastoor Van Klaveren neemt ons mee en zet ons op weg naar samen geloven. Elke zondag bidden we in de 
kerk met elkaar de geloofsbelijdenis. Hoe en wanneer is de geloofsbelijdenis tot stand gekomen? Wat beteke-
nen de woorden van de geloofsbelijdenis nu vandaag voor ons? Hoe zouden wij ons geloof nu verwoorden? 

Parochievernieuwing Waddinxveen

PCI, zorg voor mensen in financiële nood

Begin maart 2020 (nog voordat corona toesloeg 
in Nederland) hebben we met een aantal pa-
rochianen eens gekeken naar onze geloofsge-
meenschap: waar ligt onze kracht? Welke teke-
nen van hoop zien wij voor de kerk en onze lokale 
gemeenschap? Het was een vruchtbare avond 
waarin openhartig gesproken werd over de toe-
komst van onze kerk en onze lokale gemeenschap 
in het bijzonder. Als sterke punten van deze ge-
meenschap werden genoemd de verzorgde litur-
gie, de organisatiekracht (vrijwilligers) en het 
aansprekende kerkgebouw. Uitdagingen liggen 
er natuurlijk ook met het teruglopende kerkbe-
zoek en vergrijzende vrijwilligersbestand. 

Maar er zijn kansen voor deze lokale geloofsge-
meenschap! Met een grote nieuwe wijk in aan-
bouw en een enthousiaste groep vrijwilligers. 
Terug naar maart 2020. We spraken af om vervolg-
stappen te zetten en te gaan werken aan vernieu-
wing. Toen kwam corona en kwamen we als kerk 

in de overlevingsstand te staan: hoe blijven we 
kerk nu onze kerken dichtgaan? Gelukkig zijn we 
die tijd doorgekomen met veel nieuwe (online) ini-
tiatieven en kunnen we met de eindstreep in zicht 
langzaamaan onze focus weer verleggen naar 
kerkopbouw. Want dat is nog net zo hard nodig als 
voor corona. Werk aan de winkel dus! 
Wat is nu de volgende stap? We gaan onder des-
kundige begeleiding aan de slag met de lokale 
vertaling van de missie en visie van onze parochie. 
Geïnspireerd op de boeken ‘Als God renoveert’ en 
‘Rebuilt’ proberen we als gemeenschap te werken 
aan een open, welkome kerk, waarin we allemaal 
op onze eigen manier leerling van Jezus mogen 
zijn. Naast ons eigen traject mogen we ook putten 
uit de ervaringen uit Gouda, waar men in de lokale 
gemeenschap inmiddels al een jaar op weg is met 
parochievernieuwing. Mocht u meer willen weten 
of mee willen denken dan horen we dat graag via 
projecten.parochie@sintjandd.nl.

Ruud Vink 

hun huur niet kunnen betalen of kinderen zon-
der ontbijt het huis verlaten. Of mensen die zorg 
mijden uit angst voor hoge kosten. Veel mensen 
komen er niet voor uit dat ze financieel in de pro-
blemen zitten. En ondanks dat gemeenten ver-
plicht zijn tot armoedebeleid en schuldhulpverle-
ning, krijgen wij als PCI nog regelmatig aanvragen 
van of voor mensen in financiële nood. De sociale 
regelingen die we in Nederland hebben, zijn niet 
voldoende om hen op korte termijn te kunnen hel-
pen, omdat bijv. de huur opgezegd dreigt te wor-
den of omdat zij door ingewikkelde situaties nood-
zakelijke dingen missen. 

Zoals bijna alle parochies hebben wij ook een Pa-
rochiële Caritas Instelling (PCI). Een groep mensen 
die namens de parochianen mensen in noodsitua-
ties kunnen helpen, hetzij door te hulp te schieten 
met een geldbedrag of soms ook gewoon door din-
gen te doen. Belangrijk en noodzakelijk werk dus. 

We zoeken aanvulling voor de PCI-werkgroepen en 
het PCI-bestuur. Omdat ons werk juist dicht bij de 
mensen in de plaatselijke gemeenschap ligt, heb-
ben wij plaatselijk PCI-werkgroepen die zelfstandig 
hun werk doen. Iedere werkgroep draagt iemand 
voor voor het PCI-bestuur. Het bisdom benoemt de 
kandidaat voor 4 jaar in het bestuur. 

We zijn op zoek naar mensen die hun steentje wil-
len bijdragen aan het werk van de PCI, in de werk-
groep of in het bestuur. Denk niet dat het zo’n grote 
klus is: het PCI-bestuur vergadert drie keer per jaar. 
Komt er een aanvraag dan is iemand van de PCI er 
enkele uren mee bezig.

Wil je meer weten? Kijk op de website van de 
PCI-werkgroep Gouda, neem contact via het se-
cretariaat van jouw locatie, of bel mij: Jan Kromwijk, 
tel. 06-10337988. 

Jan Kromwijk

Hebben wij nog armen in Nederland en in onze 
parochie? Deze vraag was de titel van een artikel 
in een parochieblad, ergens in ons bisdom. Deze 
vraag komt regelmatig in mijn gedachten boven-
drijven als ik bezig ben voor de PCI, als schuldhulp-

maatje of voor de Voedselbank. 
Ik denk dat er niemand van u is die denkt dat het 
antwoord ‘nee’ is. Dat er geen armoede meer is. Het 
tegendeel is waar: er is in Nederland veel ‘stille’ ar-
moede. Het is vaak niet zichtbaar dat mensen Ò

Ò

mailto:leerhuis%40sintjandd.nl?subject=
mailto:projecten.parochie%40sintjandd.nl?subject=
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40 jaar in dienst van God en de mensen

Op 24 oktober hoop ik in de St. Willibrordus-
kerk mijn 40-jarig priesterfeest te vieren. 
Heel bijzonder om dat in de kerk te doen waar 
ik opgegroeid ben en waar ik ook mijn eerste 
Eucharistie als priester gevierd heb. Ik hoop 
dat de coronabeperkingen tegen die tijd zo 
versoepeld zijn dat we weer een volle kerk 
kunnen hebben. Want ik wil alle parochianen 
van Zevenhuizen tot en met de Meije uitnodi-
gen dit samen te vieren.

Hoe kwam ik aan mijn roeping?
Al heel jong had ik de roeping om priester te worden. 
Ik herinner me dat kapelaan Breugel vertelde dat hij 
als 8-jarige al priester wilde worden. Ik was toen zelf 
net 8 jaar. Ik had ook voorbeelden in de familie. Twee 
broers van mijn vader waren priester geworden en 
een zus van mijn moeder werd religieus. Toch was 

het voor mij best een grote stap. Ik was als kind na-
melijk heel verlegen. Spreken voor grote groepen 
of een discussie leiden met een groep was voor mij 
heel lastig. Dat heb ik echt in de loop van de jaren 
moeten leren. Voor leidinggeven aan een gemeen-
schap heb ik een cursus ‘Leiderschapsontwikkeling’ 
moeten volgen.

Hoe kijk ik terug op die veertig jaar?
Dankbaar. Ik heb heel veel mooie dingen beleefd, 
met allerlei verschillende mensen prettig samenge-
werkt en hopelijk veel voor mensen kunnen beteke-
nen. 
Al voor mijn priesterwijding heb ik de internationale 
oecumenische Focolarebeweging leren kennen. De 
Focolarebeweging wil de eenheid in de wereld be-
vorderen, op alle niveaus: van gezin tot en met de 
wereldpolitiek. Daardoor kon ik met alle priesters 
een goede relatie opbouwen in de tijd van de polari-
satie, de 80-er en 90-er jaren. En ik ben de oecume-
ne steeds belangrijker gaan vinden. 
Werken aan de eenheid tussen de kerken is een pri-
oriteit. Het was de laatste wens waar Jezus in zijn 
gebed op de avond voor zijn dood nadrukkelijk voor 
bad: dat we één mogen zijn. Het is toch te gek ei-
genlijk dat er nog zo veel versplintering is. In 1985 
was ik in Dordrecht al bezig met oecumenisch do-
pen. Echtparen van verschillende gezindten die 
geen keuze wilden maken voor de kerk van de een 
of de kerk van de ander vroegen daar om. Meerdere 
malen deed ik mee met oecumenische doopvierin-
gen met grote aantallen kinderen in alle leeftijden. 
In Krimpen aan den IJssel was ik zelfs voorzitter van 
de Raad van Kerken.
Ik heb mij ook grondig verdiept in andere godsdien-
sten en religies. Iemand zei eens tegen mij: ' Als je in 
India was geboren was de kans groot geweest dat je 
Hindoe was geweest.' Dat is natuurlijk waar. Daarom 
respecteer ik ook medemensen met een ander ge-
loof. Maar toch ben ik blij dat ik in een katholiek gezin 
geboren en opgegroeid ben. Het mooie van het ka-
tholieke geloof is de blijmoedigheid, de positieve kijk 
op het leven, minder nadruk op zondigheid en meer 
op het goede in iedere mens. Ò

40 jaar priester

Pastor Kuipers is nog maar net in ons midden. Een fijne 
versterking in het pastoraal team! Hoewel we ons daar 
tegelijk niet al te rijk mee moeten rekenen: we krijgen er 
de pastorale zorg van de buren bij.
Eigenlijk is pastor Kuipers een beetje tijdens de vakan-
tie binnengeslopen. Gelukkig konden we hem op 4 sep-
tember gepaster in onze parochie welkom heten bij zijn 
presentatie door vicaris Van Deelen. 
We hebben met pastor Kuipers een zeer ervaren pastor 
in ons midden. Heel wat parochies hebben onder zijn 
zorg gestaan, hij is bouwpastoor en fusiepastoor ge-
weest, heeft jaren en jaren gewerkt in Gods wijngaard. 
Heel veel jaren: in november viert hij zijn 40 jarig pries-
terjubileum. Dat is een groot feest! En als je al langer 
in een parochie werkt, veel mensen kent en met veel 
mensen lief en leed in geloof hebt gedeeld, gaat zo’n 
feest vanzelf groot worden. Maar pastor Kuipers is nog 
maar net bij ons en heeft die geschiedenis nog niet, al-
thans niet bij ons. 
Laten we er tóch een groot feest van maken! We vieren 
het in ieder geval in Bodegraven, waar hij is geboren en 
getogen en ook zijn eerst heilige Mis heeft opgedragen. 
Hou de website in de gaten!

Pastoor Van Klaveren 

Pelgrimini, maar dan maximaal! 

Last minute inschrijven? Het kan nog!
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 pelgrim-
spas, de credenziale, op zak waarin ruimte is 
voor de zes stempels die uiteindelijk recht 
geven op een testimonium, het getuigschrift, 
dat u de pelgrimage hebt volbracht!

Pelgrimspas, credenziale, testimonium, pelgri-
mini?
Het zijn woorden die bij iedereen passen: jong, 
middelbaar of wat ouder, flierefluiters en zeurpie-
ten, preciezen en rekkelijken, je komt ze allemaal 
tegen op onze route die op zaterdag 2 oktober 
in het Heilig Land (lees: Gouda) begint, om ver-
volgens het spoor te volgen van Titus Brandsma 
(Moordrecht), om uiteindelijk beschutting te zoe-
ken bij Maria van Waddinxveen. Je komt die Fra-
telli Tutti een week later weer tegen als de route 
langs Lourdes (Boskoop), Santiago de Compos-
tella (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 sug-
gesties meekrijgen voor bezinning en gesprek 
hierover tijdens hun tocht van de ene naar de an-
dere bijzondere plaats.

Er zijn vier soorten pelgrims: wandelaars, fiet-
sers, automobilisten 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. 
Automobilisten zoeken hun weg op Google Maps! 
Via de livestream 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 St. 

Johannes' Onthoofding in Moordrecht.
11.30 uur: Viering over het leven van de bijna heili-

ge 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 (Pe-

trus en Pauluskerk in Reeuwijk). Als de voeten 
het toelaten, voldoende lucht in de fietsban-
den zit, de motor starten wil, dan…

14.30 uur: Viering in Kevelaer (Willibrorduskerk in 
Bodegraven) met aansluitend uitreiking van 
uw testimonium.

Praktische informatie
Om in het bezit te komen van een pelgrimspas en 
dus het testimonium, is aanmelden voor 1 oktober 
bij het centraal parochiesecretariaat erg fijn. Mail 
naar parochie@sintjandd.nl of bel 0182-513056 
(ma t/m vrij 09.00-12.00) Wij weten dan onder 
andere hoeveel lunchpakketten er nodig zijn. We 
gaan ervan uit dat u beide dagen pelgrimeert. 
Kunt u slechts één dag, dan kan dat natuurlijk ook.
Als u niet meewandelt, meefiets, of meerijdt, kunt 
u deelnemen aan het lokale programma. De in-
vulling daarvan is divers. U maakt op locatie nog 
beter kennis van het heiligdom waar u verblijft. 
Aanmelding loopt via het lokale secretariaat. 
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 wel-
kom 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- en fietsroutes en praktische informatie 
ook de dichtstbijzijnde bushalte of het dichtstbij-
zijnde station vermeld.

Namens de kerngroep,
Dorien van Leeuwen, Fred de Bruijn  

en pastor Rob Lijesen 
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Ò Kerkenvisie Gouda gereed

Op 24 juni heeft ook pastoor Van Klaveren met 
de belangrijkste andere Goudse kerken, het 
museum en de gemeente met zijn handteke-
ning het project Kerkenvisie na anderhalf jaar 
goede samenwerking afgerond. Het resultaat 
mag er zijn. Een lijvig document van tachtig 
pagina’s waarin allen hun toekomstvisie op het 
religieus erfgoed delen. Het is in onze parochie 
de eerste afgeronde visie. Het gaat in het do-
cument daarbij om veel meer dan de gebouwen. 

Een vijftal thema’s zijn uitgewerkt: Beheer en be-
houd, Duurzaamheid, Toekomstbestendig gebruik: 
opdat de functie ‘meeveert’, Sociaal-maatschap-
pelijke betekenis van erfgoed en Educatie. Bij elk 
onderwerp staan ambities en aanbevelingen. En-
kele voorbeelden:

Bij beheer gaat het bijv. over kennis delen, over het 
schoonmaken van historische objecten, maar ook 
over het ecologisch beheer van de kerkhoven.
Bij duurzaamheid gaat het over het belang van de 
Groene Kerk en het onderzoek naar meer mogelijk-
heden voor energiebesparing.

Bij de maatschappelijke betekenis en educatie 
gaat het onder meer over de rol van de kerken bij 
begrip en respect, burgerschap, het lesprogram-
ma en over de waardering voor de vrijwilligers. 

Natuurlijk is ook genoemd en onderschreven de 
maatschappelijke hulp die kerken bieden in de 
Goudse samenleving

Kortom een schat aan informatie, maar ook zaken 
die wij als Goudse gemeenschap kunnen, en ik zou 
zeggen moeten, oppakken. Een prachtige kans om 
deze wensen over de gebouwen en hulpverlening 
te verbinden met de parochievernieuwing en de 
meerjarenvisie.

Het gaat in het document overigens niet alleen om 
de bestaande kerken maar ook om andere gebou-
wen en locaties met een religieuze achtergrond 
zoals begraafplaatsen en voormalige klooster(on-
derdelen). Bijzonder is dat het eindresultaat niet 
zoals elders Kerkenvisie heet, maar 'Toekomstvisie 
religieus cultureel erfgoed Gouda'. Het gaat name-
lijk ook om niet-christelijke gebouwen en groepe-
ringen zoals de voormalige Joodse synagoge en 
de moskee Nour.

Een document dat vooral in de bijlagen een prach-
tig overzicht biedt van onze Goudse schatten, niet 
alleen de stenen maar ook de roerende zaken zoals 
Museum Gouda en het Catharijneconvent zijn ver-
meld. Een paar citaten over de Josephkerk (onze 
parochiekerk) (pag. 62) wil ik jullie niet onthouden:

De Josephkerk: 'een van zijn (H.M. 
Koldeweij) mooiste en grootste ker-
ken...'

'... gebouw, kerkmeubilair en verdere 
inventaris... voegen zich doelgericht 
op een harmonieuze manier naar el-
kaar en vormen een, ook in landelijk 
opzicht, waardevol ensemble... De 
kerk bezit bovendien Gouds religieus 
erfgoed uit vijf eeuwen...' 

Lees vooral verder: 
https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl

Peter Pennekamp

Veranderingen 
In veertig jaar ben ik aanzienlijk veranderd, mijn pas-
torale houding, evenals mijn beeld van God en mijn 
visie op de kerk en de geschiedenis. Als jonge pries-
ter was ik de man die het wist en die van mensen 
verwachtte dat ze zich precies aan de moraal en de 
regels van kerk en geloof hielden. In de loop van de 
jaren ben ik veel meer gaan luisteren en meer ge-
lijkwaardig in gesprek gegaan met mensen. Minder 
oordelend ook. En heb ik ook ontdekt dat er meer-
dere wegen zijn om tot de liefde van God te komen. 
Op een aantal punten ben ik veel vrijzinniger en 
ruimdenkender geworden dan in het begin van mijn 
priesterschap. Ik heb meer oog gekregen voor de 
aanwezigheid van Gods Goede Geest in iedere mens 
van goede wil.
Tegelijk is de basis van mijn geloof hetzelfde geble-
ven. Ik heb ook nooit aan mijn roeping getwijfeld. 
Altijd heb ik de overtuiging gehad en gehouden dat 
dit mijn levensbestemming was en niet een relatie of 
een eigen gezin met kinderen. Natuurlijk is het best 
wel eens eenzaam. Bijvoorbeeld, als ik alleen op va-
kantie ben en gezinnen zie die het gezellig hebben 
met elkaar. Of bij huwelijksjubilea met veel dankbare 
kinderen en blije kleinkinderen. Maar ik zie natuurlijk 
ook de echtscheidingen en verbroken relaties tussen 
ouders en kinderen. Over de hele linie ben ik heel te-
vreden met mijn werk en met wat ik kan doen voor 
mensen om ze te laten ontdekken en ervaren dat het 
goede het kwade kan overwinnen en dat het geloof in 
de liefde van God de beste weg door het leven wijst.

Basisscholen 
Ik heb altijd met veel plezier lesgegeven op de ba-
sisscholen. Doordat kinderen er niet meer mee op-
groeien thuis, is de leergierigheid des te groter. Kin-
deren - van kleuters tot en met groep 8 - luisteren 
vaak ademloos naar al die mooie Bijbelverhalen. Dat 
is echt zo leuk om te doen.
Je krijgt natuurlijk ook de mooiste vragen: 'Denkt u 
dat God de aarde in zes dagen heeft geschapen?' 
Dan is mijn antwoord: 'Ik denk het niet.' Maar vervol-
gens leg ik wel uit hoe geweldig complex, wonderlijk 
en mooi de schepping in elkaar zit. Ik heb dan wat 
bloemenzaad bij me en een paar vogeleitjes en aan 
de hand daarvan leg ik uit dat ieder levend wezen 

ontstaat en voortkomt uit iets microscopisch kleins, 
waar het hele levensprogramma van die plant, die 
vogel en die mens al in opgenomen is. En hoe on-
voorstelbaar dat eigenlijk is en dat naar mijn idee er 
toch een God moet zijn die aan de basis staat van 
alles wat is ontstaan en nog ontstaat. 

Visie op de bijbel
De bijbel is een verzameling van getuigenissen van 
mensen van hun geloof in God in een bepaalde cul-
tuur en ontwikkelingsfase van het menselijk denken. 
Het beeld dat men in het Oude Testament van God 
had en de opvattingen over Gods wil en werk is door 
Jezus sterk gecorrigeerd en aangevuld. Het evan-
gelie is voor mij daarom normgevend en het Oude 
Testament lees ik nooit zonder vergelijking met het 
evangelie. Wraakpsalmen, doodslag in opdracht van 
God en ziekte en rampen als straf van God staan 
haaks op mijn geloof.

Gedenkboek
Alle ervaringen van Gods Geest in mijn leven en dat 
van de kerk en de samenleving heb ik opgeschreven 
in een gedenkboek, waarvoor ik in de coronacrisis 
tijd had. Dit boek zal ik cadeau geven aan allen die 
mijn 40-jarig priesterfeest meevieren. Giften ter ge-
legenheid van mijn jubileum zal ik bestemmen voor 
sponsoring van een priesterstudent die ik vorig jaar 
op de Filippijnen heb leren kennen.

Pastor Winfried Kuipers 

Marialof

Oktober is een van de twee Mariamaanden. Daar-
om wordt op zondag 31 oktober om 16.30 uur een 
Marialof gevierd in de Sint Victorkerk, Zuidkade 
175, Waddinxveen. We bidden psalmen, lezen uit 
de Schrift en hebben een moment van aanbid-
ding van het Allerheiligste. Misschien mogen we 
weer samen zingen tegen die tijd. Sowieso zorgt 
Monique van den Hoogen met een klein gelegen-
heidskoor voor passende muziek en zang. 

https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/b9acdb9f-96af-4573-97c9-853d1c7d255f?documentId=567b9a50-ee10-40eb-bd76-e38daf965850
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R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrordus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

Secretariaat
Werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. 
Op dinsdag en donderdag gesloten.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Telefoon: .......................... 0172-612255
E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ......................... Joost Rooms
Secretaris: ................................ Ali Sluis
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl 

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Beheerder: .................. Gijs Hoogeveen 
Telefoon: .......................... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Actie Kerkbalans
Ernst Reiche ..............................................
kerkbalansbodegraven@sintjandd.nl 
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322 
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl 

De Doortocht 
Doortocht 11, 2411 DS, Bodegraven 
Telefoon: ........................... 0172-552316
E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl

Redactie
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl 

Sam’s Kledingactie

Ieder voorjaar en najaar or-
ganiseert Sam’s Kledingactie 
een aantal speciale landelijke 
actiedagen, om zo extra veel 
kleding op te kunnen halen 
voor het goede doel. Deze keer 
is er gekozen voor hulp aan 
schoolkinderen en hun ouders 
in Oeganda zodat zij, wanneer 
corona voorbij is, weer terug 
naar school kunnen.

Op 15 oktober a.s. kunt u van 
08.00-13.00 uur in Bodegraven 
kleding en schoenen die u niet 
meer draagt, maar waar iemand 
anders misschien nog wel blij 
van wordt, inleveren naast de 
Willibrorduskerk. Kapotte en vuile 
kleding, speelgoed en knuffels, 
kussens en dekbedden mogen 
niet ingeleverd worden.

Met uw steun in de vorm van kle-
ding en schoenen zorgt Sam’s 
Kledingactie er samen met Cor-
daid voor dat de kinderen die niet 
(meer) naar school gaan of na Co-
vid-19 niet terug zouden komen, 
na de heropening toch weer naar 
school gaan of op school blijven. 
Hoe meer kinderen naar school 
toe gaan, hoe meer kans ze heb-
ben op betaald werk en hoe beter 
hun toekomstperspectief wordt. 
En dit geven zij weer door aan 
hun kinderen. We hopen samen 
met u hiervoor te kunnen zorgen.

Projecten
Wilt u meer informatie over het 
werk van Sam’s Kledingactie, de 
projecten die zij ondersteunen en 
over wat er wel en niet mag wor-
den ingeleverd? Kijkt u dan eens 
op www.samskledingactie.nl.
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Misdienaars- en acolietenmiddag

Zaterdag 3 juli jl. hebben we met 
onze misdienaars en acolieten 
een gezellige middag gehad in 
'De Doortocht' als dank voor hun 
inzet in de liturgie de afgelopen 
periode. We hebben eerst gezellig 
bij elkaar gezeten met een drank-
je en een hapje. Daarna werd ge-
sproken over het dienen in de af-
gelopen, toch wel bijzondere, tijd. 
We zijn er blij mee dat we voor 
iedere eucharistieviering nog 
steeds een misdienaar en acoliet 
beschikbaar hebben. Nieuwe 
misdienaars en acolieten zijn ui-
teraard van harte welkom. Graag 
zelfs!
Hierna zijn we naar buiten gegaan 
en hebben we in drie groepjes een 
aantal spelen met elkaar gedaan, 
zoals Molka en (plastic) flessen 
omgooien. Tijdens het spelen was 
Lia druk in de weer met het bak-
ken van pannenkoeken. 
Buiten achter 'De Doortocht' had-
den we een rij tafels neergezet 
waaraan iedereen op passende 

afstand van zijn zelf belegde pan-
nenkoeken kon genieten. De laat-
ste pannenkoeken hebben we he-
laas binnen moeten opeten, want 
toen ging het wat harder regenen. 
Met een ijsje hebben we deze ge-
zellige middag afgesloten.
Denk je nu, daar wil ik volgend 
jaar ook wel bij zijn? Meld je dan 
nu aan om misdienaar te worden!

Jan de Goede
Coördinatie misdienaars

Vacatures 
horeca

Voor het zalencentrum 'De Door-
tocht' naast de kerk in Bodegra-
ven zoeken wij per direct:

- Horecamedewerker die  
zelfstandig kan werken

- Assistent horecamedewerker

Wij zoeken medewerkers voor 
één of meerdere dagdelen per 
week, ook voor de avonden.
Er staat een marktconforme ver-
goeding tegenover.
 
Wil je meer weten en/of sollicite-
ren? Neem dan contact op met 
Joost Rooms: 06-3958 6626 
of voorzitter.bodegraven@sint-
jandd.nl 

Familieberichten

Gedoopt
Eva Amber Julia (Eva) de Wit 
Jesse Hendricus (Jesse) van Wijk
Najeb Francis (David) Toma

Overleden
Mevrouw A.C.M. (Jeanne)  

Hoogeveen-Duijvestijn
Mevrouw W. (Mien) van Vliet -  

van Dijk

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/bodegraven
mailto:pm-bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:begraafplaats.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:kerkbalansbodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:lnothoog%40xs4all.nl?subject=
mailto:doortocht%40kpnmail.nl?subject=
mailto:redactie.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.samskledingactie.nl
mailto:voorzitter.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:voorzitter.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

Secretariaat
Ma-di-wo-do ochtend 09.00-11.30 uur.  
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ........................... 0172-212309
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: .......................... Jan de Vries
Penningmeester: .......... Annette Coers 

Pastoraatgroep
Voorzitter: .................... Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NL09 RABO 0108501183 t.n.v. 
Locatieraad H. Joannes de Doper

Overleg
Pastoraatgroep: 
1e dinsdag van de maand
Locatieraad: 
2e donderdag van de maand

Redactie
Karin de Wit, Wil Boumans, Anja 
Stolwijk
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl
Distributie: .... wijkvertegenwoordigers

Wat zijn we blij, dat Floravi-
ta eerder dan verwacht weer 
bewoond kan worden! Het ge-
bouw moest worden aangepast 
aan de huidige eisen en er is 
een bijzondere interne verbou-
wing uitgevoerd. Maar ook de 
buitenruimte is heel anders in-
gericht, een mooie buitentuin 
waar het voor bewoners goed 
toeven is.

Natuurlijk een bijzonder hartelijk 
welkom terug aan de bewoners 
en aan de medewerkers en de 
vrijwilligers! We zijn blij met uw 
terugkomst aan onze Boezem-
laan. Na een verblijf elders bent 
u weer terug in het vertrouwde 
en prachtige Floravita. Het moest 
gebeuren en het verhuizen was 
ook een hele operatie, maar weet 
dat wij u gemist hebben. U en het 
levendige dat een zorgcentrum 
nu eenmaal in en om 
zich heen heeft, werd 
ook gemist in het dorp. 
Er werd hard gewerkt 
aan de verbouwing, 
maar dat is toch voor 
de omgeving heel an-
ders dan anders. Geen 
bewoners met alles 
wat daarbij hoort, geen 
mooie kerstverlichting 

afgelopen jaar en een donker en 
stil gebouw na de werkdag. Dat 
ligt achter ons. Het gebouw heeft 
zijn eigen plaats in het dorp weer 
ingenomen en staat te stralen. De 
bewoners wensen we alle goeds 
toe in hun Boskoopse thuis! En 
voor degenen die er werken, fijne 
werktijd in het vernieuwde zorg-
centrum.
Ook uw kerkgemeenschap zal 
weer op allerlei wijzen directer 
met u verbonden zijn. Via onze 
gewaardeerde vrijwilligers, het 
communie uitreiken, de vierin-
gen en de livestreams. Uiteraard 
binnen de geldende coronaregels. 
Met uw terugkomst voelen we 
ons in Boskoop weer compleet! 
Wij wilden u dat maar even laten 
weten en het gewoon hardop uit-
spreken! Fijn dat u er weer bent.

Namens de locatieraad en 
pastoraatgroep, Tineke Verbakel

OVER ONS…. 

Welkom thuis Floravita!
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40 dagen Onder Ons in de Joannes de Doperkerk

In de maand september houden 
we altijd onze startzondag waar-
bij we onze vrijwilligers eren en 
we doen sinds jaren ook altijd ac-
tief mee aan de Open Monumen-
tendag en Nationale Orgeldag op 
de tweede zaterdag in septem-
ber. Dit jaar zetten we gedurende 
40 dagen een actieve periode in!
40 dagen, een bijzonder Bijbels 
getal in een uitzonderlijk jaar, 
waarin we een herstart van ko-
ren, werkgroepen, commissies en 
andere vrijwilligerstaken in gang 
zetten. Hoewel er nog maatrege-
len gelden, hopen we toch weer 
als gemeenschap onze taken op 

te kunnen nemen. Omdat we dat 
met enorm veel vrijwilligers kun-
nen doen, organiseren we een 
bijzondere vrijwilligersmiddag.
2021 is een bijzonder jaar voor 
onze gemeenschap, ons kerkge-
bouw bestaat 50 jaar en wij kun-
nen ons jubileum van 155 jaar RK-
kerk in Boskoop vieren.
In deze bijzondere periode roe-
pen wij u op tot actief meedoen! 
Ons programma: 

• Zondag 19 september: Bijzon-
dere koffie na de viering met 
Groene Kerk Activiteit.

• Zaterdag 25 september: Vrijwil-
ligersmiddag.

• Zondag 3 oktober: Startzondag 
met eren van vrijwilligers aan 
het einde van de viering en kof-
fie erna met iets extra's.

• Zaterdag 9 oktober: 19.00 uur  
gezinsviering. Overdag vanaf 
09.00 uur parochiële Pelgrimi-
ni, bedevaart Boskoop-Reeu-
wijk-Bodegraven.

• Zondag 10 oktober: 10.30 uur 
gezamenlijke koffie en daarna 
gezamenlijk live stream bekij-
ken van een viering.

In de hele periode verdere opstart 
van commissies en werkgroepen 
met gezellig samenzijn.

Oktobermaand: Mariamaand

Door de vele kaarsjes die er bij 
de beeltenis van Maria tijdens 
de weekendvieringen bij ons in 
de kerk worden aangestoken, 
merk je hoe een grote plaats 
Maria inneemt bij veel mensen. 
Onze zorgen, onze vragen, onze 
dankbaarheid, leggen wij neer bij 
Maria door het aansteken van dit 
kaarsje.
In de oktobermaand gedenken 
wij Maria extra door het bidden 
van de rozenkrans met elkaar in 
de maandagavondvieringen om 
19.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd 
om deze vieringen mee te bidden 
en te vieren. Ook Uw persoonlijke 
intentie wordt tijdens het bidden 
van de rozenkrans genoemd.
U allen bent van harte welkom in 
deze vieringen.

Sam’s Kledingactie 
Schoolkinderen 
in Oeganda

Op 27 oktober a.s. kunt u in Bos-
koop kleding en schoenen inleve-
ren bij de H. Joannes de Doper-
kerk aan de A.P. van Neslaan 50 
van 08.30-12.00 uur. Kapotte 
en vuile kleding, speelgoed en 
knuffels, handdoeken, kussens 
en dekbedden kunnen wij helaas 
niet aannemen. Meer over het 
doel van deze actie op pagina 16.

Familieberichten

Overleden
Mevrouw G.M.B.(Gemma) Sterken-

burg
Mevrouw A.M. (Rie) Mens-Stolwijk
Mevrouw M.J.Th. (Mies) Vaartjes- 

Lünnemann

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
mailto:boskoop%40sintjandd.n?subject=
mailto:boskoop%40sintjandd.nl%20?subject=kopij
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De Allerzielenviering 
van vorig jaar was in 
verband met corona 
niet mogelijk maar 
werd er wel een waar-
devol ‘Gedenkmoment’ 
aangeboden waarbij 
nabestaanden hun 
dierbare overledene 
d.m.v. een inloop in 
onze kerk H. Joannes 
de Doper sfeervol kon-
den herdenken. 

Gelukkig kunnen wij u 
weer een Allerzielenviering aan-
bieden zoals u van ons gewend 
bent waarin we hen gedenken 
van wie we het afgelopen jaar af-
scheid moesten nemen. 
Ieder jaar besteden we daar veel 
aandacht aan omdat we onze 
dierbaren niet willen en mogen 
vergeten en het belangrijk is dat 
hun namen genoemd blijven wor-
den. Maar ook verbondenheid met 
elkaar, mensen die helpen dragen, 

samen sterk staan in het leven wat 
ons verder brengt in het heden. 
Het thema van de Allerzielenvie-
ring dit jaar is dan ook: 'Ga met mij 
mee'. Na de herdenking met Licht-
ritus mag ieder een meegebrachte 
bloem in een vaas bij de Paaskaars 
plaatsen.
Wij nodigen u van harte uit om 
deze bijzondere viering op Aller-
zielen met ons mee te vieren. De 
viering is op dinsdagavond 2 no-

vember en begint 
om 19.30 uur. Vanaf 
19.00 uur worden 
de namen genoemd 
van de overleden 
parochianen waar-
van wij in eerdere 
jaren (vanaf 2015) 
afscheid moesten 
nemen. Dat wij hen 
niet vergeten. 
Op speciaal verzoek 
kunt u de naam van 
uw dierbare overle-
dene ook laten noe-

men. Neemt u hiervoor contact 
op met de werkgroep Avondwa-
ke, Toos van der Werf, tel: 0172-
213095 (graag tussen 18.00 en 
19.00 uur).
Na de viering is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en een kopje 
koffie of thee te drinken, u bent 
van harte welkom. 

Werkgroep Avondwake,  
Geloofsgemeenschap Joannes 

de Doper, Boskoop

Allerzielenviering
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Wijkvertegenwoordiging

Adrie van de Werf is gestopt met 
de wijkvertegenwoordiging voor 
wijk 7 (Reyerskoop). Zij heeft het 
heel lang, ruim 25 jaar, met liefde 
gedaan. Ze vond het altijd fijn om 
er voor de mensen te zijn als het 
nodig was. Ze was heel oplettend 
wat er allemaal in haar wijk ge-
beurde. Maakte ook vaak wat ex-

tra bezoekjes. Adrie heel hartelijk 
bedankt en veel woonplezier in 
Parkzicht. Er is iemand gevonden 
die het werk van haar wil over-
nemen. Het is eigenlijk een fa-
milie, namelijk de familie van Eric 
Vreeburg. Zij gaan het met elkaar 
doen. Familie Vreeburg heel veel 
succes.

Expositie

Wim Vermeulen en Miranda Bulk- 
Vermeulen, 11 oktober 2021  
t/m 3 januari 2022.

Sinds de coronatijd en dat Wim zijn 
hobby op wilde gaan pakken, schil-
deren we samen op mijn hobbyzol-
der. Wim leert bij mij de fijnschil-
dertechniek met olieverf en thuis 
werkt hij met acrylverf en schildert 
landschappen. Ik heb al eerder 
geëxposeerd in de parochiezaal 
en toon nu mijn nieuwste werk. 
Wim toont zijn landschapimpres-

sies in acrylverf en zijn fijnschil-
derpaneeltjes. Ik hoop dat jullie 
net zoveel genieten van ons werk 
als wij met het maken ervan.
Het is best bijzonder dat oom en 
nicht samen hun creativiteit bun-
delen!

Groeten Wim en Miranda

U bent van harte uitgenodigd om 
te komen kijken in de parochie-
zaal aan de A.P van Neslaan te 
Boskoop. De tentoonstelling is vrij 
te bezoeken gedurende de ope-
ningstijden van het secretariaat 
en na afloop van de viering.
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Kerststallen-
route

Nog geen Kerst maar toch... Dit 
jaar houden we in december weer 
een kerststallenroute! Doet u 
(weer) mee? Meldt u zich alvast 
aan bij het secretariaat (maandag 
tot en met donderdag van 09.30 
tot 12.30 uur), 0172-212309. Wij 
verheugen ons op een sfeervolle 
wandeling of fietstocht langs de 
kerststalletjes van Boskoop!

Tineke, Jeanine en Karin 
van de Denktank

Gerarduskalender 2022

De Gerarduskalender, uitge-
bracht door Klooster Wittem, is 
een scheurkalender met elke 
dag op de voorkant een spreuk 
die opbeurt of aanzet tot naden-
ken. Het is bedoeld om elke dag 
goed te kunnen beginnen en u 
een positief gevoel te geven.

De kalender wordt elk jaar met 
zorg en plezier samengesteld 

door een uitgebreide redactie 
van personeel en vrijwilligers 
rondom Klooster Wittem. De op-
brengst komt ten goede aan alle 
activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd 
(www.kloosterwittem.nl). 
De Gerarduskalender is verkrijg-
baar tijdens de openingsuren van 
het secretariaat en kost € 8,50 
per stuk. 

De Groene Tip 

Welke tip uit jouw dagelijks doen 
en laten wil jij doorgeven aan an-
deren voor een beter milieu??
Karin en Marc: 'Omdat we er weer 
meer op uittrekken en reizen, wat 
milieuvriendelijke reistips. Voor-

kom massatoerisme door zelf 
niet op drukke tijdstippen beken-
de bezienswaardigheden te gaan 
bezoeken. Of sla deze helemaal 
over, minder bekende alterna-
tieven zijn nogal eens veel leuker. 
Kies voor lokale restaurants en 
winkels en help zo de lokale be-
volking. Een wandel- of fietsva-
kantie kan heel avontuurlijk zijn 
en is milieuvriendelijk. Wandelen, 
fietsen, mountainbiken, zeilen, 
snorkelen of een museum bezoe-

ken, belasten het milieu weinig. 
Ga zuinig om met water en neem 
altijd je eigen waterfles mee. Bin-
nen Europa is een bus of trein een 
milieuvriendelijke manier om op 
je vakantiebestemming te komen. 
En mocht je toch gaan vliegen, 
kies dan voor een rechtstreekse 
vlucht, dat scheelt aanzienlijk in 
de CO2-uitstoot!'
'Dat doe ik, wat doe jij?'
Dit is een rubriek vanuit de Groe-
ne Kerk gedachte

http://www.kloosterwittem.nl
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

H. Joseph, Aalberseplein 2

Secretariaat
Ma-wo-vr ochtend: 09.30-12.00 uur.  
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ......................... 0182-523801 
E-mail: ................ gouda@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: .............. Frank Marcus, wnd.
Secretaris: .............................. vacature
Penningmeester: ...  P. Pennekamp, wnd 
E-mail: locatieraadgouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website:  www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ............. NL97ABNA0507129849

Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften 
Bank: .............. NL93RABO0361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................
............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie
Infoblad
E-mail: .............. infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

Van de contactgroep

Aflossing van de wacht in de locatieraad 

Introductie Morgan de Koning-WardBloemetje van de week
Kandidaten kunnen worden voor-
gedragen via de bezoekersgroep 
of het secretariaat:
bloemetje.gouda@sintjandd.nl, 
(0182) 523 801.

Fruitmandjes
Dit jaar willen wij weer een fruit-
mandjesactie houden en wel op 
zondag 17 oktober. Een klein ge-
baar van u aan uw medemens uit 
de parochie die extra aandacht 

kan gebruiken. Nadere informatie 
volgt via het informatieblad en op 
de website.

Ziekenzalving
De ziekenzalving wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 16 oktober 
om 17.30 uur in de H. Josephkerk. 
Nadere informatie volgt via het 
informatieblad en op de website.

Namens de contactgroep, 
Marion Faaij

Gedurende het afgelopen ander-
half jaar is de voorzittersfunctie 
waargenomen door Frank Marcus 
en het penningmeesterschap 
door Peter Pennekamp. 

Het verheugt ons zeer dat er per 
1 augustus opvolgers aantreden. 
Mevrouw Morgan de Koning-Ward 
neemt de taken over van Frank 
en Matthij Moons die van Peter. 

Zij hebben zich inmiddels hierop 
voorbereid en zijn voornemens 
zich op 15 september tijdens een 
informatieavond aan u te presen-
teren. 

Mijn naam is Morgan de Ko-
ning-Ward (38). Ik woon met 
mijn man en twee kinderen in 
Gouda, kom oorspronkelijk uit 
Canada en geef, naast mijn 
werk op het gebied van Opera-
tioneel beheer, fitnesstrainin-
gen aan vrouwen en moeders, 
doe aan yoga en ik houd van 
design. In 2020 heb ik mijn 
vormsel gedaan binnen onze 
parochie in Gouda en ik kom 
uit een familie met meerdere 
katholieke voorbeeldfiguren 
(nonnen, een diaken en pasto-
raal werkers). 

Hoe kan ik - samen met anderen 
binnen de geloofsgemeenschap - 
bijdragen aan een rijke en mooie 
toekomst voor onze parochie en 
de kerk? Wat kan ik geïnspireerd 
door de Heilige Geest betekenen? 
Dit zijn de centrale vragen die mij 
bezighouden.
Samen met acht anderen maak ik 
onderdeel uit van het Beheer- en 
Opbouwteam, een van de teams 
in oprichting, die in het kader 
van de aangekondigde parochie-
vernieuwing taken van de loca-
tieraad overnemen. Binnen het 
team beheren wij alles wat van 
waarde is voor de kerk. Dat zijn 

met name financiën, gebouwen 
(in en om) en - zeer belangrijk - 
de mensen. Wij zorgen ervoor dat 
deze waarden dienstbaar zijn aan 
de kerk, het doel als missionaire 
kerk en aan de geloofsgemeen-
schap als leerlingen van God. 

Ik richt mij daarbij vooral op stra-
tegie, planning en coördinatie 
van het beheer. Ook wil ik bij-
dragen aan operationeel gebied 
binnen financiën (inclusief di-
gitale overgang), marketing en 
communicatie (o.a. social media). 
Het geeft mij energie om mensen 
te motiveren en hen hun gaven/
talenten te laten ontdekken en 
benutten. Zo kunnen we samen 
mooie oplossingen creëren en 

bouwen aan onze geloofsge-
meenschap. 
Door mijn achtergrond als in-
genieur, productontwerper en 
met een Executive MBA van de 
Erasmus Universiteit, heb ik 15 
jaar kennis en internationale er-
varing opgedaan op het gebied 
van strategisch vermogensbe-
heer, operationeel management, 
financiën, marketing en talent- 
en personeelsbeleid. Met andere 
woorden: ik waardeer de diver-
siteit van mensen en hun indivi-
duele talenten en weet hen met 
elkaar te verbinden. Ook planning 
en coördinatie is hierbij van be-
lang. 
Mijn ervaringen en kennis, te-
zamen met een inclusieve blik 
geef ik aan de gemeenschap van 
Christus, door bij te dragen aan 
oplossingen en nieuwe wegen 
binnen het traject van parochie-
vernieuwing. 
Tijdens deze vernieuwing en in 
onze dagelijkse bezigheden, vra-
gen wij als team steeds opnieuw 
om bewogen te worden door de 
Heilige Geest. Wij streven ernaar 
dat alles wat wij doen bijdraagt 
aan het beheren en bouwen aan 
de waarde van de kerk - zowel in-
trinsiek als instrumenteel. 
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Familieberichten

Overleden
Mevrouw W.M. Koren-Roding
Mevrouw M. de Korte-Den Haag
Mevrouw A. Boef-Verbij
Mevrouw H.M. Vergeer-Steenkamer
Mevrouw P.J.A. Koemans-Flux
Mevrouw M. van Bueren- 

Spierenburg

Agenda

18 t/m 26 september Vredesweek
16 oktober 17.30 uur H. Joseph-
kerk, ziekenzalving
17 oktober actie fruitmandjes

Gerardus-
kalender 2022

De Gerarduskalender is verkrijg-
baar tijdens de openingsuren van 
het secretariaat en kost € 8,50. 
Meer informatie op pagina 20.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:gouda%40sintjandd.nl%0D?subject=
mailto:locatieraadgouda%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.pci-gouda.nl
mailto:www.rkbegraafplaatsgouda.nl?subject=
mailto:infoblad%40sintjandd.nl?subject=kopij%20Infoblad
mailto:redactiegouda%40sintjandd.nl?subject=kopij%20De%20Voorloper
mailto:bloemetje.gouda%40sintjandd.nl?subject=
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Oecumene-update

dat hoef je als kerk of geloofsge-
meenschap helemaal niet alleen te 
doen. ‘Buiten’ zijn er talloze men-
sen van goede wil om samen mee 
op te trekken. Denk aan de zuster-
kerken in de stad, maar ook aan alle 
mensen die zich vrijwillig en zonder 
eigenbelang inzetten voor bijvoor-
beeld Fairtrade, Vluchtelingenwerk, 
Amnesty International en noem 
maar op. 
Laten we als geloofsgemeenschap 
dus naar buiten komen en samen 
met anderen de handen belange-
loos uit de mouwen steken zowel 
binnen als buiten de stad met een 
variatie op het woord van Jezus: 

laten we als kerk onze netten ach-
terlaten en hem volgen.
P.S. Helaas kan de vorige keer aan-
gekondigde actie voor vluchtelin-
gen op Lesbos nu door omstan-
digheden niet doorgaan. Maar er 
komen genoeg nieuwe kansen om 
kerk in de samenleving te zijn.

Paul Buis, parochiaan en voor-
zitter Raad van Kerken Gouda, 

pjhmbuis@gmail.com 

Afgevaardigde van de RK-Kerk in 
de Raad van Kerken Gouda is Ellen 

Verrips, ellen.verrips@gmail.com

Actuele info: www.rvkgouda.nlG
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Introductie Matthij Moons

Gouda Oostkoor gestopt na 48 jaar

Ik ben Matthij Moons (41). Van 
kinds af aan kom ik in de H. 
Josephkerk en nu ook samen 
met ons gezin. In het dagelijks 
leven werk ik als construc-
tief ontwerper aan complexe 
renovatie- en hoogbouwpro-
jecten, zoals bijvoorbeeld de 
Grotiustorens in Den Haag. 
Hierbij is het de uitdaging om 
in mogelijkheden te denken en 
complexe vraagstukken op te 
lossen door deze in stukken te 
knippen.

Diezelfde uitdaging vind ik ook in 
de taken die ik in onze kerk mag 
(gaan) doen: het nadenken over 
hoe we de waarde van onze kerk 
ook voor de toekomst zichtbaar 
kunnen maken. Vanuit het tran-
sitieteam heb ik meegeholpen 
om hier de eerste stappen in te 
zetten. Door de omstandigheden 
(nl. dat er een waarnemende lo-
catieraad in Gouda is) zijn we tij-
dens dit proces vrij snel gestart 

om de eerste teams in te richten. 
Vanuit mijn interesses ben ik bij 
het beheerteam gestart. Afge-
lopen jaren heb ik een bijdrage 
geleverd aan de boekhouding en 
financiële administratie. Het is 
nu tijd voor een volgende stap en 

daarom heb ik aangeboden de rol 
van penningmeester binnen het 
beheerteam op me te nemen en 
heb er veel zin in om daarmee aan 
de slag te gaan.

Op onze jaarlijkse ledenvergade-
ring begin juli hebben we met pijn 
in ons hart moeten besluiten om 
te stoppen met het Gouda Oost-
koor. Het aantal koorleden werd 
te gering om door te gaan. Afge-
lopen jaren was het koor al aan-
zienlijk kleiner en de gemiddelde 
leeftijd hoger geworden, omdat 
er geen nieuwe leden toetraden. 
Daarbij kwam de coronaperio-
de, waardoor we al anderhalf jaar 

niet konden zingen. Bovendien is 
er nu nog geen zicht wanneer dat 
wel zal kunnen. Maar daar boven-
op kwam de sluiting van de OLV 
Hemelvaartkerk. Die sluiting heeft 
diepe wonden geslagen. Wij zon-
gen daar als koor elke twee à drie 
weken. Ook als er geen koor was 
(bijvoorbeeld in de zomerperiode) 
zongen velen van ons dan in het 
vrijwilligerskoor. We hebben door 
middel van een handtekeningen-

actie ons ongenoegen kenbaar 
gemaakt, maar het mocht niet 
baten.
Sommige koorleden zagen hierin 
een reden om het lidmaatschap 
op te zeggen of konden het niet 
opbrengen om te zingen in de  
H. Josephkerk. Het aantal leden 
per stemgroep werd zodoende te 
gering om als vierstemmig koor 
door te kunnen gaan. Een deel van 
het koor blijft echter zingen tij-

dens de maandelijkse vieringen 
in het verzorgingshuis de Irishof. 
We vinden dit allemaal heel ver-
velend en verdrietig voor onszelf, 
maar zeker ook voor de geloofs-
gemeenschap die altijd in de OLV 
Hemelvaartkerk bij elkaar kwam.

Namens het Bestuur van het 
Gouda Oostkoor, 

Piet Rijk, voorzitter

Daarnaast ben ik met een werk-
groep bezig voor de herinrichting 
van de kerkzaal zodat iedereen 
zich hier thuis kan voelen. Deels 
hele praktische zaken (route naar 
toilet door het kapelletje onder de 
klokkentoren), maar ook grotere 
kwesties komen aan de orde. Na 
de zomer zal hierover meer info 
komen en wordt de stand van za-
ken gepresenteerd.
Tot slot ben ik actief als organist 
tijdens vieringen en help ik samen 
met de Vincentiusvereniging in 
Gouda mee aan het PCI-project 
'vakanties voor minima', waarmee 
we elke zomer voor 10 gezinnen 
een gratis onbezorgde vakantie 
verzorgen.
 
Er gaat de komende tijd wat ver-
anderen, zowel voor mij persoon-
lijk als voor ons als gemeenschap. 
Ik wens ons allen hierbij Gods 
zegen toe, dat we mogen zien 
wat voor mooie gemeenschap we 
vormen en dat we mogen ervaren 
dat God met ons meegaat.

 Matthij Moons

Ò

Buiten ben je nodig
Joseph Luns, minister van buiten-
landse zaken van 1952 tot 1971, 
werd er door de Tweede Kamer op 
aangesproken dat hij zo vaak af-
wezig was. Luns had daarvoor een 
eenvoudige verklaring: als klein 
land hebben we nu eenmaal veel 
buitenland.
De kerk is klein geworden en heeft 
dus ook heel veel buitengebied. 
Vreemd genoeg besteedt zij daar-
aan, in tegenstelling tot Joseph 
Luns, vaak maar weinig aandacht 
Toch is dat de wereld waar de men-
sen van nu leven. Hier liggen de 
grote zorgen van deze tijd: de co-
ronapandemie, de opwarming van 
de aarde, het uitsterven van plan-
ten en dieren, de vluchtelingen die 
geen kant op kunnen, de verhar-
ding in het maatschappelijk debat 
en het wegvallen van verbindingen 
tussen mensen. En hier ligt dan 
ook de evangelische opdracht van 
de kerk om zich die zorgen aan te 
trekken en er wat aan te doen. En 

Koop mooie kaarten en 
steun Inloophuis Domino

Sinds 1 januari 2021 wordt In-
loophuis Domino gesteund 
door de Fioole Foundation, een 
non-profit kaartenwebshop. De 
initiatiefnemers schenken de 
winst die dit kalenderjaar wordt 
gemaakt aan het inloophuis. 
De kaarten zijn fraaie 
dubbele kaarten met 
natuurfoto’s, geschikt 
voor veel gelegenhe-
den. Er wordt een en-
velop bijgeleverd. 

Kaarten kunnen wor-
den besteld in de web-
shop en steun inloop-
huis Domino en zijn te 
koop bij het inloophuis 
(Oosthaven 31c) en bij 

verkooppunten in Gouda (bijbel-
shop Samma), Waddinxveen en 
Boskoop. 

Meer informatie over de Fioole 
Foundation: www.fioolefounda-
tion.nl

mailto:pjhmbuis%40gmail.com%20%20?subject=
mailto:ellen.verrips%40gmail.com%20?subject=
http://www.rvkgouda.nl
http://www.fioolefoundation.nl
http://www.fioolefoundation.nl
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R.K. Geloofsgemeenschap  
De Goede Herder

Vieringen 
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

Secretariaat 
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u. 
Dorpsweg 22, 2811KH Reeuwijk 
Telefoon: ........................  0182-392310
E-mail: ............ reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad 
Voorzitter: .......................  Leo van Zoest
Secretaris: ............................. VACATURE
Penningmeester: .......... Jos Dorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen
Rabobank 
Kerkbijdrage:  NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

Wijkvertegenwoordiging 
Joke de Jong: .................  0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail: .... vandorptotplas@gmail.com

Historie van de rooms-katholieke kerk in Gouda

Deze keer aandacht voor de in-
houd van de vitrines. Deze gaan 
helaas binnenkort weg. Mocht 
u niet in de gelegenheid zijn 
om het bijzondere liturgische 
vaatwerk in het echt te komen 
bekijken, dan kunt u over enige 
tijd de foto’s met toelichting 
op de website bekijken. In de 
volgende Voorloper pakken we 
de draad over de geschiedenis 
van de katholieken in Gouda 
weer op.

Eerder was er bijzonder liturgisch 
vaatwerk uit de OLV Hemelvaart-
kerk te zien. Op dit moment zijn 
er bijzondere stukken liturgisch 
vaatwerk uit de H Josephkerk uit 
de 17e, 18e en 20e eeuw te zien. 
Dit vaatwerk is deels in gebruik 
geweest in de H Sacra-
mentskerk.
We hebben een door 
Joannes Bogaert uit 
Amsterdam vervaardig-
de kelk uit 1661 geselec-
teerd, afkomstig uit de 
oude Sint Josephstatie. 
Ook is er een ciborie 
te zien, waarvan het 
meesterteken nauwe-
lijks zichtbaar is, waar-
door de oorsprong niet 
exact is te achterhalen. 
Hij is gemaakt door Ty-
men van Leeuwen uit 
Utrecht in 1653 of door 
Johannes Gerobolus uit 
Leiden in 1700. Beide 
exemplaren zijn enkele 
jaren uitgeleend aan 
Museum Gouda. 
De ciborie wordt door 

de kosters gebruikt tijdens een 
viering samen met een kelk uit 
1902 die is gemaakt door atelier 
Essers uit Weert. Deze overda-
dig versierde neogotische kelk 
werd door de parochianen van 
de nieuwe St. Josephkerk aan de 
Hoge Gouwe geschonken aan de 
bouwpastoor, pater Raymundus 
Tack. Deze kelk is jarenlang ge-
bruikt in de kerk aan de Hoge 
Gouwe en daarna verhuisd naar 
de H. Sacramentskerk in Korte 
Akkeren. Na de sluiting van deze 
kerk is de kelk aangeboden aan 
de H. Josephkerk aan het Aalber-
seplein.

In Gouda hebben we meerdere 
monstransen in bezit. In de expo-
sitie stellen we een uit een atelier 

in Utrecht afkomstig exemplaar 
ten toon uit de periode 1725-1750. 
Deze monstrans heeft ofwel de 
brand van 1767 overleefd of hij is 
in bezit gekomen door de bouw-
pastoor pater Gerardus Kreussen. 
De monstrans is ooit geschonken 
aan de nieuwe parochie H Sacra-
ment in Korte Akkeren en na de 
sluiting teruggekeerd naar de pa-
rochiekerk H. Joseph.

Processie
Maar... waarvoor dient een mon-
strans en wanneer wordt deze 
gebruikt? Benieuwd naar het 
antwoord? U vindt het op de 
website.

Verder hebben we ook liturgisch 
vaatwerk van recentere datum in 

de vitrines gezet. Inte-
ressante wetenswaaar-
digheden daarover leest 
u op de website.

Voor meer historische 
informatie verwijzen 
we u graag naar de 
serie in de Voorloper 
over de historie van de 
rooms-katholieke kerk 
in Gouda. U kunt deze 
informatie ook lezen op 
de website: Historie van 
de rooms-katholieke 
kerk in Gouda - Parochie 
Sint Jan de Doper (sint-
jandd.nl) en Bijzonder 
vaatwerk Gouda - Paro-
chie Sint Jan de Doper 
(sintjandd.nl)

Marian Verhaegh 
en Bart Wiekart

Hooravond dinsdag 
28 september

Wat gebruikelijk was in mei vindt 
nu in september plaats. Vorig jaar 
hebben we de hooravond schrif-
telijk gedaan maar dit jaar gaat 
hij door en wel op 28 september 
om 20.00 uur. Bijna zeker gaat dit 
plaatsvinden in de kerk omdat we 
daar op voldoende afstand van 
elkaar kunnen zitten en dus alles 
coronaproef kan plaatsvinden.

Wij hopen natuurlijk op een grote 
opkomst, er valt echt wel het een 
en ander met elkaar te bepraten 
want ondanks corona is er veel 

gebeurd. We kunnen u de laat-
ste mededelingen doen over het 
klooster, we gaan horen hoe we 
er financieel voorstaan, wat de 
parochievernieuwing voor ons 
inhoudt, er is weer een bestuurs-
verkiezing en natuurlijk heeft u 
zelf ook een aantal vragen waarop 
wij zullen proberen antwoord te 
geven. Ook het pastoraal team is 
deze avond aanwezig. Een reden 
temeer om even aan te schuiven 
in de banken van de kerk.
Graag tot ziens,

De locatieraad

Reehorstvieringen

Sinds 17 juni verzorgen we weer 
vieringen voor de bewoners van 
de Reehorst en omgeving. Ruim 
15 maanden zijn deze mensen 
verstoken gebleven van een 
RK-viering in hun tehuis. Gelukkig 
is dit allemaal weer op een veilige 
manier mogelijk en konden we de 
draad vanaf 17 juni weer oppakken. 
Inmiddels heeft ook het pasto-
raal team hun medewerking aan 
deze vieringen toegezegd zodat 
het niet alleen op gebedsleiders 
hoeft te draaien. Wij als gebeds-

leiders beleven het als een warm 
weerzien met heel veel dankbare 
kerkgangers. Gemiddeld zijn er 25 
mensen aanwezig, maar dat kun-
nen er meer worden aangezien we 
de gehele zaal tot onze beschik-
king hebben. In oktober zullen we 
nog een Mariaviering organiseren.
Heeft u belangstelling, kom ook 
eens een keer meevieren in de 
grote zaal op donderdagmorgen 
om 10.00 uur en na afloop drinken 
we gezellig koffie of thee.

Leny, Arie en Leo

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988
mailto:reeuwijk%40sintjandd.nl%0D?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/reeuwijk
mailto:vandorptotplas%40gmail.com?subject=
https://www.sintjandd.nl/document/geschiedenis-gouda-algemeen/
https://www.sintjandd.nl/document/geschiedenis-gouda-algemeen/
https://www.sintjandd.nl/document/geschiedenis-gouda-algemeen/
https://www.sintjandd.nl/document/geschiedenis-gouda-algemeen/
https://www.sintjandd.nl/document/geschiedenis-gouda-algemeen/
https://www.sintjandd.nl/document/historie-gouda/
https://www.sintjandd.nl/document/historie-gouda/
https://www.sintjandd.nl/document/historie-gouda/
https://www.sintjandd.nl/document/historie-gouda/
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Kerkhistorie RK-kerk in Reeuwijk #4 

In deel 3 van de kerk-
historie zijn we ge-
stopt bij de wisseling 
van pastoor Mutsae-
rts naar pastoor Hak-
keling. Met de komst 
van pastoor Hakke-
ling in 1908 werd de 

‘stilte’ rond de kerk 
doorbroken. Zijn pas-
toraat, dat tot zijn 
dood op 16 september 
1941 zou duren, kun-
nen we typeren met 
twee kenmerken: ar-
beidzaam en eenvoud. 
Zijn arbeidzaamheid 
kwam tot stand in 
het vele dat door zijn 
initiatieven tot stand 
is gekomen. Hij wilde 
voor de katholieken 
in Reeuwijk alle voor-
zieningen treffen die daartoe 
nodig waren, zowel op kerkelijk 
als op maatschappelijk gebied. 
Zijn eerste werk was het verder 
verfraaien van het interieur 
van de kerk en dan moeten we 
vooral denken aan de beelden 
die werden geplaatst. In de vol-
gende kerkhistorie deel 5 kunt 
u lezen wie daar letterlijk en fi-
guurlijk staan afgebeeld.

Op 2 augustus 1911 werd de R.K. 
Boerenleenbank opgericht. In de 
eerste jaren was de pastoor de 
voorzitter en maakte hij de no-
tulen bij de vergaderingen. Al vrij 
snel hierna volgde zijn tweede 
initiatief op zakelijk gebied. Voor 
de katholieke landbouwers werd 
in 1913 een landbouwvereniging 

opgericht de Sint Catharina (pa-
trones van de molenaars).
Tot aan de oplevering van het ge-
bouw (gebouwd door de Firma 
Heemskerk uit Reeuwijk) op 25 
november 1915 hield de pastoor 
de touwtjes strak in handen en re-
gelde hij bijna alles.
Maar het bleef niet bij alleen za-
kelijke projecten want in mei 1913 
werd de aanbesteding gedaan 
voor de bouw van een school en 
een klooster naast de kerk. 
Op 2 januari 1914 was de school 
gebouwd en kort daarna was er de 
start met de leerlingen die les kre-
gen van de zusters van het Aller-
heiligste Hart die hun huisvesting 
hadden gekregen in het klooster. 
Op 25 januari werd het contract 
getekend waarbij de zusters 225 

gulden per jaar kre-
gen als salaris per 
persoon.

Tijdens de oorlogs-
jaren moesten de 
leerlingen en de 
zusters tussen 1942 
en 1945 plaatsma-
ken voor de Deut-
sche Wehrmacht die 
zich het schoolge-
bouw hadden toe-
geëigend. De leer-
lingen en de zusters 
moesten uitwijken 
naar de boerderijen 
van Van Zoest en 
De Jong op de Mid-
delburgseweg, de 
schilderwerkplaats 
van Groenendijk aan 
diezelfde weg en 

een leegstaande openbare school 
in de Tempel. Voor de zusters wer-
den er fietsen geregeld zodat ze 
op de verschillende plekken hun 
onderwijs konden geven. Op 19 
juni 1945 kon iedereen weer terug 
naar zijn oude vertrouwde plek.

In 1914 werd ook de ‘Propagan-
daclub Pius X’ opgericht door de 
pastoor. Deze club was er vooral 
voor het voorzien van zoveel mo-
gelijk goede lectuur voor katholiek 
Reeuwijk. Ook kwam er bij deze 
club een bibliotheek, kon men le-
ren toneelspelen, was er hulp bij 
retraitewerk, het organiseren van 
fancy fairs en de verkoop van mis-
saaltjes voor de kerk.
In 1933 volgde de oprichting van 
de voetbalvereniging RVC’33.

Vanaf 1937 kreeg de pastoor 
hulp van kapelaan C.J. Netten 
en in 1939 kwam er een tweede 
kapelaan bij, de heer A.H. Schra-
ma. Dit was wel nodig met al die 
nieuwe projecten die pastoor 
Hakkeling had opgezet en die 
zich nog steeds uitbreidden. De 
jongerenvereniging van de KPJ 
zag in 1937 het daglicht, gevolgd 
door de Jozefgezellen vereniging. 
Zij streden voor een beter lot voor 
de arbeiders.

De vrouwen kregen ook hun club 
want in 1939 werd de vrouwen-
bond opgericht.
Ook was er in de dertigerjaren 
nog de samenwerking tussen 
pastoor Hakkeling en het boertje 
van Reeuwijk (Leen van der Werf). 

Dit kunt u lezen in de volgende 
kerkhistorie.

Op 16 september 1941 overleed 
pastoor Hakkeling en dat was een 
schok voor het dorp. Er werd een 
periode afgesloten waarin één 
persoon wel heel nadrukkelijk 
heeft gezorgd dat de RK-jeugd, 
jongeren, mannen, vrouwen en 
middenstanders in Reeuwijk vol-
op mee konden doen op kerkelijk 
en maatschappelijk gebied.

Op de begraafplaats achter de 
kerk werd de pastoor begraven. 
Maar toen er in 1943 een pries-
tergraf werd aangelegd, was het 
pastoor Hakkeling die daar als 
eerste een welverdiende plaats 
kreeg.

Familieberichten

Getrouwd
Sabine Tertnik & Ewout Hartenhof

Overleden
Mevrouw H.M. (Leni) Verkleij- 

Pinkse

Uit de pen van Stephanie

Ik ben Stephanie Ruigrok, de pen 
heb ik doorgekregen van acoliet 
Wouter Dorresteijn. Ik ben gebo-
ren en opgegroeid in Delft. Sinds 
2006 woon ik in Reeuwijk met Lex 
Bunnik. Sinds 2013 wonen we op 
de Dorpsweg, recht tegenover de 
kerk. We hebben één dochter Mi-
lou van 11 jaar. Ik werk bijna 20 
jaar bij een Voet- & Schoencen-
trum als secretaresse. Ik ervaar 
het leven in Reeuwijk-Dorp als 
prettig, het is er rustig wonen in 
een mooie, landelijke omgeving 
en het is er nog gemoedelijk onder 
de mensen. Al moet ik af en toe 
toch nog even de drukte van de 
stad opzoeken, het stadse blijft er 
toch altijd nog een beetje inzitten.
Ik ben van huis uit katholiek op-

gevoed, in mijn puberteit is dit 
een beetje op de achtergrond 
geraakt, op latere leeftijd heb ik 
dit weer opgepakt. Ik ervaar de 
kerk zelf als een plek van een 
momentje rust en bezinning 
naast de drukte van alle dag en 
op moeilijke momenten kan het 
ook steun bieden. We vinden het 
belangrijk om deze basis ook aan 
onze dochter mee te geven. We 
steken regelmatig even over om 
een kaarsje aan te steken in de 
kapel voor een bepaalde inten-
tie of bezoeken de begraafplaats. 
Onze dochter zingt sinds 2018 bij 
kinderkoor de CantaRellen en ik 
verzorg momenteel samen met 
Marianne Ensing de gezinsvierin-
gen, dit is leerzaam en een mooie 

manier om iets voor de kerk te 
kunnen betekenen en betrokken 
te zijn bij de kerk en het dorp.
Ik geef de pen door aan...

Voyelles Vocales 

Op zondag 31 oktober 2021 zal het 
vrouwenensemble Voyelles Voca-
les in Reeuwijk zingen tijdens de 
viering van 09.00 uur. Het koor 
bestaat uit 11 enthousiaste da-
mes en staat o.l.v. Peter Steijlen. 
Hij is geen onbekende in Reeu-
wijk, hij begeleidt het Gedach-
teniskoor tijdens uitvaarten. De 
meeste koorleden van Voyelles 
Vocales komen uit Houten en om-
geving, twee koorleden komen uit 
onze eigen geloofsgemeenschap. 
Er wordt twee keer per maand 
gerepeteerd in De Bilt. De noten 
worden zoveel mogelijk thuis in-
gestudeerd. Tijdens de repetities 
wordt er verder gewerkt aan uit-
voering en klank. Het repertoire 
is breed en klassiek georiënteerd 
en varieert van Mendelssohn tot 
John Rutter. Net als bij alle koren 
heeft alles lange tijd stilgelegen 
vanwege de maatregelen i.v.m. 
corona. Gelukkig kunnen en mo-
gen we nu weer met elkaar zingen.
Wij hopen u op 31 oktober te ont-
moeten tijdens de viering.

Marie-José Sluijs

Ò
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Waddinxveen

30

Deze Voorloper staat in het te-
ken van de parochievernieuwing 
en de missie van de kerk. Ook in 
Waddinxveen denken wij hierover 
na. Vorig jaar maart hebben wij 
met de diverse werkgroepen een 
eerste brainstormavond gehou-
den om te kijken welke tekenen 
van hoop er zijn voor onze kerk. 
Wat zijn de sterke punten van 
onze geloofsgemeenschap en 
hoe ziet onze kerk in 2030 er uit. 
Maar er is uiteraard ook gekeken 
welke zwaktes er zijn in onze ge-
loofsgemeenschap.
Door de welbekende pandemie is 
dit traject toen stil komen te lig-
gen, maar inmiddels is het weer 
opgepakt. Een eerste verken-

nend gesprek met het Pastoraal 
Team heeft inmiddels plaatsge-
vonden en achter de schermen 
wordt er gekeken hoe wij onze 
geloofsgemeenschap toekomst-
bestendig kunnen maken. Welke 
kansen zien wij binnen Waddinx-
veen, waar is behoefte aan? 
Nu gaan wij uiteraard niet gelijk 
alles overhoop halen, dus u zult 
er voor de schermen niet gelijk 
iets van merken, maar er moe-
ten dingen veranderen. We zien 
dat de vrijwilligers ouder worden 
en werkgroepen wegvallen. Hoe 
gaan we dat opvullen en gaan 
we dat opvullen? Allemaal zaken 
waar over nagedacht moet wor-
den dus heeft u goede ideeën, 
meld het ons!
Een aantal vernieuwingen zijn al 
wel doorgevoerd en die blijven, 
het team bij de deur voor een har-
telijk welkom en een korte vraag, 
de livestream voor parochianen 
die niet naar de kerk kunnen ko-
men, de deels gezamenlijke voor-
bereiding op het Vormsel en de 
Eerste Heilige Communie. Een 
eerste stap richting de toekomst 
is gezet en er zullen er nog vele 
volgen.

Sonja van Leeuwen

R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 JJ Waddinxveen

Secretariaat
Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon: ........................... 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ...................... Peter Rijnbeek 
Secretaris: ............................ Henk Vink 
Penningmeester: ..... Paul van Leeuwen 
Beheer: ......................... Peter Rijnbeek 
Algemeen lid: .............. Isabella de Boer
Algemeen lid: ..................... Hans Kientz 

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken 

Bankrekeningen 
Kerkbijdrage:  NL71RABO0366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Pastoraatsgroep
Liturgie: ........................... Lia Rijnbeek 
Pastoraat/diaconie:  Sonja v. Leeuwen 
Catechese: .......................... Ruud Vink

Stichting tot behoud Sint 
Victorkerk
Voorzitter: ....................... Hans Kientz

Website: ................ www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl 
Kopij: ......... victorientje@sintjandd.nl

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

Door versoepelingen van de co-
ronamaatregelen kunnen we 
weer VAC-activiteiten organi-
seren, waarschijnlijk wel in aan-
gepaste vorm. Dat geldt voor de 
boekenmarkt en de bridgedrive 

van oktober. Deze zijn wel onder 
voorbehoud.
Open is in ieder geval het VAC-win-
keltje (voor en na de vieringen in 
de Victorkerk en tijdens de ope-
ningstijden van het secretariaat). 
De VAC zal met twee kramen op 11 
september deelnemen aan Wad-
Cultureel 2021, een evenement dat 
jaarlijks op het Gouweplein wordt 
georganiseerd.
En als het goed is, is de eerste 
klaverjasavond van het seizoen 
2021-2022 op 3 september ge-
houden. Vooraf inschrijven voor 
de klaverjasavonden is gezien het 
beperkte aantal plaatsen noodza-
kelijk. Dat kan bij Len Cornelisse 
via 06-10887557 of via lencorne-
lisse@gmail.com. 

De laatste stand van zaken kunt u 
vinden op de website van de VAC: 
www.vac-victorkerk.nl. Kijk ook 
op de Facebookpagina met de-
zelfde naam: VAC-Victorkerk. 
Data van VAC-activiteiten (onder 
voorbehoud):

- Klaverjassen: 1 oktober, 
 5 november en 10 december

- Boekenmarkt: 9 oktober, van 
09.30 tot 15.00 uur

- Victorbridgedrive: 30 oktober, 
van 09.30 tot 17.00 uur.

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk, Waddinxveen
Giften zijn zeer welkom op bank-
rekening NL36 ABNA 0427471 249

Vanuit de pastoraatsgroep 

W
ad

d
in

xv
e

e
n

Gezocht: 
redactielid voor 
de Voorloper

Nadat ik een aantal jaar het re-
dactiewerk heb gedaan voor de 
Waddinxveense geloofsgemeen-
schap, ga ik hier per 1 januari 
2022 mee stoppen. We zijn dus 
op zoek naar iemand die dit van 
mij over wil nemen. Het redactie-
werk houdt in dat je voor de zes 
edities van de Voorloper de kopij 
verzamelt en indient. Tevens is er 
zes keer per jaar een redactiever-
gadering. Voor meer informatie 
kun je bij mij terecht.

Isabella de Boer, 
isabelladeboer@kpnplanet.nl 

of 06-27 36 17 45

Kerkproeverij en PROEF!

Op zaterdag 9 oktober orga-
niseren de gezamenlijke Wad-
dinxveense kerken het festival 
PROEF! Met aansluitend op 
zondag 10 oktober de Kerk-
proeverij. PROEF! zal in het 
Warnaarplantsoen bij winkel-
centrum Gouweplein gehouden 
worden van 11.00-16.00 uur.

Het doel is de bewoners van Wad-
dinxveen op een gezellige en aan-
sprekende manier kennis te laten 
maken met de kerken. Met elkaar 
willen we een uitnodigende sfeer 
creëren waarbij de kerken hun 
relevantie laten zien voor de hele 

maatschappij. Het belooft een 
prachtige dag te worden met veel 
leuke activiteiten. Kom in contact 
met Waddinxveense goede doe-
len. Zoek de stilte of geniet juist 
van de live muziek en het kinder-
theater. Kom in actie tijdens de 
korfbalclinic. 
Nieuwsgierig geworden? Dan no-
digen u graag uit in een van de 
diensten van de gezamenlijke ker-
ken op zondag 10 oktober. In alle 
deelnemende kerken zal aandacht 
zijn voor gasten die naar aanlei-
ding van PROEF! de kerkdienst be-
zoeken. Gaat u de uitdaging aan 
en neemt u iemand mee?

Gerardus-
kalender 2022

Ook dit jaar is het weer moge-
lijk om de Gerarduskalender te 
bestellen. Dit jaar zijn de kosten 
€ 8,50. Zie ook pagina 20. Voor 
informatie en het bestellen kunt 
u terecht bij:
Marianne Gerts
Eksterdreef 123
2743 EC Waddinxveen
0182-636227/06-38198975

Familieberichten

Gedoopt
Bram Johannes Albertus Kling
Jule Helena Adriana Vink  
Max & Jasmin de Wit (in Gouda)

Overleden
De heer Th.J.W. Jacobs
Mevrouw A.M. Bunnik-Karsten
De heer P. van Est

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:victorientje%40sintjandd.nl?subject=
mailto:lencornelisse%40gmail.com?subject=
mailto:lencornelisse%40gmail.com?subject=
http://www.vac-victorkerk.nl
mailto:isabelladeboer%40kpnplanet.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358

Oosteinde 23, Moordrecht 
Telefoon: .......................... 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .......................... 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Mevr. R. v.d. Nouweland,  
Mevr. M. Oomen, de heer M. Helmes

Bankrekening
Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
....... t.n.v. Sint Johannes' Onthoofding, 
................................................ Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: ....................................................... 
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Pastorale zaken
Pastor van dienst: ....... 0182-639586

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl 
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Actie Kerkbalans

Begin dit jaar hebben wij de 
Actie Kerkbalans bij u onder de 
aandacht gebracht: 'Geef van-
daag voor de kerk van morgen. 
Graag willen wij de kerk behou-
den en ‘doorgeven’ aan de vol-
gende generatie.’ Dat is dit jaar 
het motto van deze actie.

Velen van u hebben een bijdrage 
gedaan. Liefst zouden wij ieder-
een persoonlijk hiervoor willen 
bedanken, maar dat lukt natuurlijk 

niet. Daarom via deze weg, harte-
lijk dank voor uw bijdrage.

Mocht u deze actie gemist heb-
ben, uw bijdrage is nog steeds van 
harte welkom. U kunt uw bijdra-
ge overmaken op rekeningnum-
mer NL 90 RABO 034 300 0911, 
t.n.v. Sint Johannes’ Onthoofding, 
Moordrecht o.v.v. Kerkbalans 2021

Namens het locatiebestuur,
Sjaak Langelaan
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R
eeu
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xv.

za 25 sep
17.00
19.00 WGV EV

EV
EV

zo 26
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV

za 2 okt
17.30
19.00 EV

EV
WCV

zo 3
9.00

11.00
Aanbidding WCV

EV
EV

WCV

za 9
17.30
19.00 WGV EV

EV
EV

zo 10
9.00

11.00
EV

Ankerzondag
EV

EV

za 16
17.30
19.00 EV

EV
EV

zo 17
9.00

11.00
Aanbidding EV

EV
EV

EV

za 23
17.30
19.00 WGV EV

EV
EV

zo 24
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV

za 30
17.30
19.00 EV

EV
EV

zo 31
9.00

11.00
16.30

Aanbidding EV
EV

EV
EV

Marialof

ma 1 nov 19.30 Allerheiligen

di 2 11.00 Allerzielen

za 6
17.30
19.00 WGV EV

EV 
EV

zo 7
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV

za 13
17.30
19.00 EV

EV
EV

zo 14
9.00

11.00
Aanbidding EV

Ankerzondag
EV

EV

za 20
17.30
19.00 WGV EV

EV
EV

zo 21
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV

za 27
17.30
19.00 EV

EV
EV

zo 28
9.00

11.00
Aanbidding EV

EV
EV

EV

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

EV = Eucharistieviering; WCV = Woord en Communieviering; WGV = Woord en Gebedsviering.
Voor actuele informatie zie: https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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Mariakapel

De RK-kerk in Moordrecht had 
een doopkapel die later de Ma-
riakapel is geworden. Deze kapel 
was aangebouwd aan de kerk. In 
1972 is begonnen met restaura-

tiewerkzaamheden en is beslo-
ten deze doopkapel te slopen. 
In de doopkapel hing een icoon 
van 'Vrouwe van Altijddurende 
Bijstand'. Deze icoon heeft na de 
sloop een plaats achterin de kerk 
gekregen. 

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
mailto:moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/moordrecht/
mailto:ledenmoordrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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Herfst in de Bijbel

Over de verschillende seizoenen staat niet veel in 
de Bijbel geschreven. Maar dat er verschillende 
seizoenen bestaan, wordt al in het verhaal over 
de schepping verteld (Genesis 1:14). Aan Noach 
vertelt God dat de verschillende seizoenen hun 
eigen functie hebben: een tijd om te zaaien en te 
oogsten (Genesis 8:22). Maar deze afhankelijkheid 
van de seizoenen zien we ook terug in Jakobus 5:7: 

'Vrienden, heb geduld, en wacht op de dag dat de 
Heer terugkomt. Luister! In de lente en in de herfst 
wacht een boer tot het gaat regenen. Dan gaat 
alles groeien, en dan kan hij een grote oogst van 
het land binnenhalen. Maar tot die tijd heeft hij 
geduld.'

Oogstdankdag

Misschien heb jij ook wel eens zaadjes gezaaid en 
geprobeerd om jouw eigen groentes te kweken. 
Dan weet je ook hoe lang je soms moet wachten 
en hoeveel aandacht je moet besteden, voordat je 
eindelijk de eerste groente of fruit kunt plukken. 
Al in het voorjaar stop je een zaadje in de grond, 
en soms kun je pas tegen het einde van de zomer 
genieten van jouw eerste opbrengst.

In het najaar wordt daarom stilgestaan bij de 
vruchten (en ook groenten) die de aarde en ar-
beid door Gods goedheid hebben voortgebracht. 
In plaatsen waar veel boeren wonen, wordt daar-
om uit dankbaarheid in het najaar Oogstdankdag 
gevierd. Veel boeren nemen dan een deel van hun 
oogst dat hun land heeft opgebracht mee naar de 
kerk, waar het wordt gezegend, om dit 
vervolgens aan een goed doel te 
geven, zoals de Voedselbank.

De sprinkhaan zegt:

'De blaadjes vallen, het is weer her fst!'

1. Verwarm de oven op 100°C. 
2. Was de appel en verwijder het 

klokhuis met een appelboor. 
3. Snijd met een scherp mes de 

appel in zo dun mogelijke plak-
jes (of gebruik een mandoline of 
kaasschaaf). 

4. Bekleed een bakplaat met bak-
papier en leg de plakjes erop. 
Strooi er wat kaneel overheen.

5. Zet de bakplaat in de oven en 
laat de chips in ongeveer twee 
uur knapperig worden. Kijk 
tussendoor of ze al mooi bruin 
worden. Soms moeten ze er wat 
langer in dat is per oven en dik-
te van de chips verschillend. 

6. Laat ze afkoelen buiten de 
oven op de bakplaat en smullen 
maar!

Recept: Appelchips

Ga op ontdekkingstocht!
Ga tijdens de herfst samen op ontdek-

kingstocht in de natuur en ontdek Gods 

wonderlijke schepping. 

Zoek:
● Mooie blaadjes
● Eikels
● Beukennootjes
● Spinnenweb
● Paddenstoelen
● Egel
● Slak

Luister naar:
● De wind
● Een zingende vogel

● Een krekel
● Krakende bladeren

Voel:
● Kastanjes
● Dennenappels
● Mos
● Een veertje
● Boomschors
● Koud water uit de 

rivier/sloot

Proef:
● Tamme kastanje
● Verse appel
● Pompoen

Ruik:
● Kaneel
● Dennennaalden


