
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11e jaargang no. 27 periode 25 september t/m 10 oktober 2021 
 

Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
H.-Josephkerk 
Aalberseplein 2, Gouda 
tel. (0182) 523801  
 
Het Pastoraal Team is te bereiken via 
tel. (0182) 513056 
 

Pastor van dienst 
Mocht u dringend pastorale hulp nodig 
hebben, belt u naar de pastor van dienst: 
tel. (0182)-586036. 
 

Secretariaat  
voor Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda; Geopend:  
Ma, wo, vr, van 09.30 - 12.00 uur  
tel. (0182) 523801 
E-mail: gouda@sintjandd.nl 
 

Rekeninggegevens: 
Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
Kerkbijdragen: 
IBAN: NL28INGB 0002 902 532 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
Overige betalingen en giften 
•IBAN: NL93RABO 0361 413 785 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
 
Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
IBAN: NL90RABO 0343 000 911 
t.n.v. Sint Johannes’ Onthoofding Moordrecht 
 
Kerk St. Johannes' Onthoofding 
Oosteinde 23, Moordrecht 
Postbus 86, 2840 AB Moordrecht  
tel. (0182) 523801 
E-mail: moordrecht@sintjandd.nl 
 
Kopij voor het volgende blad  
uiterlijk 4 oktober 2021 
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail  
Infoblad@sintjandd.nl  
 

 

 
VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastoor Van Klaveren benoemd in 

Haastrecht en Schoonhoven 
 
Zoals velen van u inmiddels weten, is recentelijk de 
pastoor van de parochies in Haastrecht en 
Schoonhoven vertrokken. In het kader van diens 
opvolging heeft pastoor Van Klaveren recentelijk een 
persoonlijke benemingsbrief van bisschop Van den 
Hende ontvangen, waarin hij per 18 september is 
benoemd tot pastoor van beide parochies. 
Pastoor Van Klaveren is op  
zaterdag 18 september in de Eucharistieviering van 
19.00 uur in Haastrecht, door vicaris-generaal Van 
Deelen als zodanig geïnstalleerd.  
 
Deze benoeming betekent dat  
pastoor Van Klaveren er naast de zes locaties van onze 
parochie er dus nog twee parochies bij krijgt. Vicaris-
generaal Van Deelen duidde hier al op bij de recente 
installatie van pastor Kuipers. Dit betekent niet alleen 
voor hem een aanzienlijke taakverzwaring, maar ook 
voor de andere leden van het pastoraal team.  
Het parochiebestuur hecht eraan om - mede namens 
de locatieraden - te benadrukken dat wij er met elkaar 
alles aan zullen doen om de leden van ons pastoraal 
team maximaal te ondersteunen, zodat zij hun werk zo 
optimaal mogelijk kunnen blijven doen. Wij vragen 
daarvoor ook uw hulp en gebed. 
 
Deze taakverzwaring heeft ook consequenties voor de 
aanvangstijden van enkele vieringen. Per 1 oktober a.s. zal 
daarom de zaterdagavondviering in Gouda voortaan om 
17.30 uur beginnen. 
 
 
Versoepeling. 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de 
anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits 
er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende 
geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren vervalt. 
Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. (lees 
verder op blz 2 waarin alle informatie vermeld staat) 
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VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 

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

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de 
anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te 
laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering 
voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en 
registeren vervalt. Deze versoepeling gaat in op 
zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk 
gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij 
het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 
In praktische zin wordt daarom vooralsnog 
vastgehouden aan de om en om benadering bij de 
kerkbanken, maar in voorkomend geval zullen de lege 
banken ook kunnen worden gebruikt. 
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen 
en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op 
corona blijft bovendien gehandhaafd. Men hoeft geen 
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past 
bij het karakter van de Kerk. Gelovigen hoeven geen 
mondkapjes meer te dragen tijdens de viering.  

Vaccineren. Bij kerkgang is geen onderscheid tussen 
mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de 
bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en 
andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten 
vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar 
wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. 
De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor 
jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle 
volkeren’. 

Zingen. Volkszang is met ingang van 25 september weer 
toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige 
samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels 
van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit 
betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 
meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien 
enzovoort.   

 
Communie. De communie kan behalve met het 
eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf 
gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van 
de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook 
een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De 
tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor 
gelovigen die niet op de hand de communie willen 
ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, 
namelijk het gebruik van een eigen corporale. 
 
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer 
ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er 
dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het 
protocol er tot nu toe in de liturgie geen 
besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen 

bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte 
welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en 
voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten. 

Na afloop van de zondagviering drinken we koffie/thee 
in de Antoniuszaal - en bij mooi weer in de tuin. 
Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om ook hier 
rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van 
een plaats als bij het lopen door de zaal. 

Periode 25 september t/m 10 oktober 2021 
 
Zaterdag 25 september 
17.00 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek- de Jong 
 
Zondag 26 september 
11.00 uur H. Josephkerk  
Eucharistieviering  
Voorganger: pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Gouda 
Echtpaar Erberveld-Streng; Ate Bootsma; Willem 
Lafeber; Bertus Wijnen; Lia Stam; Uit dankbaarheid voor 
ons 65-jarig huwelijk 
 
Dinsdag 28 september 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Gebedsintenties Gouda 
Ad en Lida Verhoef-de Korte en zoon Cees 
 
Vrijdag 1 oktober 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
19.30 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Aanbidding Allerheiligst Sacrament  
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Zaterdag 2 oktober 
17.30 uur !!!!! (let op, tijdstip is gewijzigd) H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor Van Winden 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Pancratius 
en Thea Mooren-de Kneght; Jan van Ardenne; Familie 



 

 
3 

Glissenaar-Blonk; Ton Glissenaar; Geer van Sprew-
Pieterse 
 
Zondag 3 oktober 
11.00 uur H. Josephkerk  
Eucharistieviering  
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Gouda 
Herman en Marga van Schalkwijk-Kolkman; Adrianus 
van Leeuwen; Maria Kabel; Ouders Zwarts-Jansen; Eglé 
en Antoon Doorenbosh en zoon Anthony; Anja 
Olsthoorn-Akerboom en overleden familie; Cobie 
Bultman; Adri van Vliet 
 
Dinsdag 5 oktober  
8.40 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Rozenkrans bidden 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor Lijesen 
 
Gebedsintenties Gouda 
Ad en Lida Verhoef-de Korte en zoon Cees 
 
Vrijdag 8 oktober 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Zaterdag 9 oktober 
17.30 uur !!!!! (let op, tijdstip is gewijzigd)H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong 
 
Zondag 10 oktober- Ankerzondag 
We starten elke Ankerzondag om 09.15 uur met een 
inloop. We beginnen om 09.30 uur met de catechese en 
vieren aansluitend om 11.00 uur met elkaar de Heilige 
Mis. 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger Pater Hoogland 
Elke Ankerzondag is er crèche tijdens de H. Mis. 
 
Gebedsintenties Gouda 
Thea en Pancras Mooren-De Knegt; Tonnie Savenije, 
haar ouders en zus Cia; Ouders Faaij-van Haasteren; 
Joop, Marja, Kees, Bep Feit Zoet; Cobie Bultman 
 
Zorgcentra 
Vieringen in de Irishof Middenmolenplein weer van start 
De eerstvolgende data zijn 15 oktober, 19 november en 
een oecumenische viering op 17 december. 

Pater Boomaerts zal hierbij voorgaan. 
U bent allemaal van harte welkom! 
 
Kerkplein 15 
Het programma is elke zondag 9.00-12.00 uur te 
beluisteren via Gouwestad Radio FM 106,2, kabel 97,7 en 
internet www.gouwestad.nl. 
 

MEDEDELINGEN 
 

Algemeen 
 

Leerhuis gaat weer open! 
Het Leerhuis kan weer open! We zijn blij dat we ons 
programma weer aan u kunnen aanbieden. Er is een 
weer aantal avonden voorbereid rond een thema. 
Verschillende parochianen komen hun verhaal vertellen 
en met u delen. We zien u graag terug in het Leerhuis! 
Mede namens Agnes, Carla, Maruscha en pastor Rob 
Lijesen, diaken Paul Schuurmans 
Programma september, oktober en november 2021 
Vanaf september horen we steeds meer over 
parochievernieuwing, waarbij het gaat om steeds meer 
leerling te worden van Jezus Christus. Ook in het 
Leerhuis besteden we hier aandacht aan. ‘Leerling-zijn’ 
wordt op verschillende manieren belicht. 
Op woensdag 29 september opent gebedsleider Jopie 
Koop het Leerhuis vlak vóór het begin van de oktober-
Maria-maand. Zij vertelt haar persoonlijke verhaal over 
Maria en de Rozenkrans. Wat is 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? 
Op woensdag 13 oktober doen Metten Knuppe en 
Morgan de Koning-Ward, als nieuwe katholieken in het 
Leerhuis  hun verhaal  over hun weg naar de katholieke 
kerk. Wat is er in hun leven gebeurd waardoor zij deze 
stap zijn gaan zetten? Waar zijn zij begonnen en met wie 
samen hebben zij zich voorbereid op hun doop en 
vormsel en hun opname in de katholieke kerk?  
Woensdag 3 november gaat het 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? Agnes Prins en Paul 
Schuurmans gaan met ons hierover in gesprek . 
Woensdag 17 november staan we stil bij onze 
geloofsbelijdenis. Elke zondag bidden we in de kerk met 
elkaar de geloofsbelijdenis. Hoe en wanneer is de 
geloofsbelijdenis tot stand gekomen? Wat betekenen de 
woorden van de geloofsbelijdenis nu vandaag voor ons? 
Hoe zouden wij ons geloof nu verwoorden? Pastoor van 
Klaveren neemt ons mee en zet ons op weg naar samen 
geloven. 
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Algemene informatie 
Wij vragen of u zich voor de avonden aanmeldt via 
leerhuis@sintjandd.nl  of per telefoon: 0182 513056. 
Het Leerhuis wordt gehouden in de parochiezaal naast 
de H. Joannes de Doperkerk,  
A.P. van Neslaan 50 in Boskoop. 
De avonden beginnen om 19.30 uur. 
 
Pelgrimini, maar dan maximaal!  
Zaterdag 2 oktober en zaterdag 9 oktober zijn de dagen 
waarop het gaat gebeuren: we gaan op 
parochiebedevaart! Een pelgrimini maar dan maximaal! 
Met een persoonlijke pelgrimspas, de credenziale, op zak 
waar ruimte is voor de zes stempels die uiteindelijk recht 
geven op een testimonium, het getuigschrift, dat u de 
pelgrimage hebt volbracht! Alle informatie zat bij het 
vorige Informatieblad en is ook te vinden op Pelgrimini 
maar dan maximaal - Parochie Sint Jan de Doper 
(sintjandd.nl)  
Om in het bezit te komen van een pelgrimspas en dus 
het testimonium dan is snel aanmelden bij het centraal 
parochiesecretariaat erg fijn. Mail naar 
parochie@sintjandd.nl  of bel 0182-513056 (ma. t/m. vrij 
9.00-12.00). Wij weten dan onder andere hoeveel 
lunchpakketten er nodig zijn. We gaan er vanuit dat u 
beide dagen pelgrimeert. Kan u slechts één dag, dan kan 
dat natuurlijk ook. 
Namens de kerngroep: Dorien van Leeuwen, Fred de 
Bruijn en pastor Rob Lijesen. 
 
Ankerzondagen seizoen 2021/ 2022 
Voor iedereen die verlangt om in geloof met elkaar 
samen te zijn en God en elkaar te ontmoeten is er elke 
maand in onze parochie de Ankerzondag. Ieder met 
zijn/haar leeftijdgenoten het geloof ontdekken, elkaar 
ontmoeten en samen de eucharistie vieren in en 
rondom onze parochiekerk in Gouda. De Ankerzondag 
vervangt de Gezinsochtend. Komt u binnenkort ook 
langs? We starten elke Ankerzondag om 09.15 uur met 
een inloop. We beginnen om 09.30 uur met de 
catechese en vieren aansluitend om 11.00 uur met 
elkaar de Heilige Mis. Elke Ankerzondag is er crèche 
tijdens de catechese en de H. Mis. Heeft u vragen en/of 
wilt u op de hoogte blijven van gerelateerde activiteiten 
die worden georganiseerd binnen onze Sint Jan de 
Doper parochie? Stuur een email naar: 
anker@sintjandd.nl of kijk voor meer informatie op de 
website www.sintjandd.nl . Data: 10 okt, 14 nov, 12 dec, 
9 jan, 13 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei, 5 juni en 3 juli. 
 
Bisdombreed programma voor jongeren  
Het komende werkjaar worden er weer veel activiteiten 
georganiseerd voor jeugd en jongeren in het bisdom 
Rotterdam. Het diocesane programma kent onder meer 
de maandelijkse Tour of Faith, een extra Vuurdoop en 
een misdienaarsdag. “Naast het aanbod dat parochies 

aan jeugd aanbieden zijn de bisdombrede activiteiten 
een manier om kinderen en jongeren meer 
leeftijdsgenoten te laten ontmoeten die ook bij de Kerk 
betrokken zijn.” schrijft Desiree Bühler van het 
jongerenpastoraat Meer informatie over de activiteiten 
voor jongeren in het bisdom staat op 
www.bisdomrotterdam.nl/jong . De activiteiten voor 
jeugd en jongeren worden opgenomen in de agenda op 
www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten 
 
Priesterfeest pastor Kuipers 
Op 24 oktober a.s. hoopt pastor Winfried Kuipers in de 
St. Willibrorduskerk in Bodegraven zijn 40-jarig 
priesterfeest te vieren. Dat is de kerk waar hij 
opgegroeid is en waar hij ook zijn eerste Eucharistie als 
priester gevierd heeft. 
Hij wil dat doen in de viering van 09.00 uur. Hopelijk 
kunnen we dan weer een volle kerk hebben. Alle 
parochianen - van Zevenhuizen tot en met de Meije – 
worden bij deze uitgenodigd dit samen met hem te 
komen vieren. 
Pastor Kuipers stelt geen prijs op persoonlijke cadeaus. 
Mocht u hem toch iets willen geven, dan kan dat door bij 
te dragen aan een project op de Filippijnen waarmee 
pastor Kuipers zich verbonden voelt. Het gaat om de 
priesteropleiding van seminarist John Paul Mariveles 
Esplana, die hij vorig jaar tijdens zijn sabbatsverlof 
aldaar heeft leren kennen. Via Whattsapp onderhouden 
zij nog steeds contact. 
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL28RABO 
0157573141 t.n.v. parochie Sint Jan de Doper, onder 
vermelding van  
gift 40 jr W.K. 
 
YouTube kanaal Parochie Sint Jan de Doper  
Op onze website vindt u ook een link naar het YouTube-
kanaal van de parochie: 
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9
LnETcPJ2Q .  
Hierop staan diverse opnames, die u zo op uw gemak 
nog eens kunt bekijken. 

 
Livestreamvieringen in de parochie 
Boskoop via www.kerkomroep.nl  
Bodegraven via www.kerkdienstgemist.nl  
Gouda via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-
H-Josephkerk 
Moordrecht via 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358 . 
Reeuwijk via www.kerkomroep.nl 
Waddinxveen via www.kerkomroep.nl 
De links staan ook op het vieringenrooster op 
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html  
 
Stipendia 
Het tarief voor gebedsintenties voor Gouda en 
Moordrecht is € 10,00. 

mailto:leerhuis@sintjandd.nl
mailto:parochie@sintjandd.nl
http://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html
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Voor informatie over de andere tarieven kunt u terecht 
bij het Locatiesecretariaat. 
 

H. Antonius van Padua 
 
Gewijzigde kerktijd 
Vanwege de benoeming van pastoor Van Klaveren in de 
buurparochies van Haastrecht en Schoonhoven is het 
vieringenrooster hier en daar aangepast. Zo zal per 1 
oktober a.s. de zaterdagavondviering in de H.-
Josephkerk beginnen om 17.30 uur, dus een half uur 
later dan tot op heden gebruikelijk was. 
 
Ziekenzalving in de H.-Josephkerk 
Op zaterdag 16 oktober is er om 17.30 uur in de  
H.-Josephkerk een Eucharistieviering met een 
gezamenlijke ziekenzalving voor de thuiswonende 
parochianen. 
Iedereen die dit wil, kan hieraan deelnemen, u hoeft niet 
ziek te zijn. Bedenk dat als het later een keer echt nodig 
is, dat er dan misschien geen priester beschikbaar is om 
het H. Sacrament toe te dienen.  
Wanneer u in deze viering de ziekenzalving wilt 
ontvangen, kunt u zich inschrijven op de lijst, die achter 
in de kerk ligt of u kunt zich aanmelden via het 
secretariaat via gouda@sintjandd.nl of tel. 0182-523801. 
Graag vóór 13 oktober. 
Uw familie mag en kan hierbij aanwezig zijn. 
Na de viering is er soep met brood, koffie en thee. 
De Contactgroep, Diny Boere en Marion Faay 
 
Fruitmandjes 
Zoals aangekondigd in de Voorloper wordt er op zondag 
17 oktober weer een fruitmandjesactie gehouden. Een 
klein gebaar van u aan uw medemens uit de parochie 
die wat extra aandacht kan gebruiken. 
Daarvoor willen wij vragen of u op zondag 17 oktober 
wat fruit wil meenemen naar de kerk. Dat fruit wordt 
tijdens de kerkdienst in mandjes gedaan en kan na de 
viering worden weggebracht naar de verzamelde 
adressen in onze parochie. Het is ook mogelijk om het te 
brengen naar een door u zelf aangegeven adres. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
De Contactgroep, Diny Boere en Marion Faay 
 
BIJBEL-lees-gespreksgroep 
In de parochievernieuwing gaat het in het komende 
seizoen vanaf september over leerling-zijn van Jezus 
Christus. 
Leerling zijn, dat  betekent met name luisteren naar de 
woorden die over Jezus staan opgeschreven in het 
evangelie 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 daarop 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-gespreksgroep. 
We komen bijeen op dinsdag 28 september, 12 oktober, 
26 oktober,  
9 november, 23 november en 7 december, steeds van 
10.00-12.00 uur in de H.-Josephkerk van Gouda, 
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. 
Indien u geen bijbel hebt kunt u via een boekhandel een 
Bijbel in de Willibrordvertaling  aanschaffen voor 25 euro 
of een Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling voor € 34,95. 
Ook kunt u gratis digitaal de gehele bijbel op uw laptop, 
tablet of telefoon downloaden via de website van  
debijbel.nl  
 
Als u wilt deelnemen verzoek ik u om u aan te melden 
via parochie@sintjandd.nl   
en dan krijgt u daarna een leesrooster thuis 
toegestuurd. 
Graag toe ziens op dinsdag 28 september a.s., 10.00-
12.00 uur op de pastorie van de H.-Josephkerk in 
Gouda. 
Paul Schuurmans, diaken 
 
Intentieboek 
Sinds 1 september is het intentieboek weer in gebruik. U 
kunt uw anonieme intenties hierin opschrijven. Is er 
sprake van een intentie met een naam erin, dan is het 
de bedoeling dat u deze op geeft bij het 
locatiesecretariaat en  hiervoor wordt € 10 gevraagd 
 
Verslag infoavond 15-09-2021 
 
Op 15 september is een bijeenkomst georganiseerd waar 
25 belangstellenden waren. Doel van de avond was het 
verantwoording afleggen van de activiteiten van 
afgelopen kalenderjaar 2020 door Frank Marcus en 
Peter Pennekamp als waarnemend voorzitter resp. 
penningmeester van de locatieraad. 
 
We zijn de avond begonnen met gebed waarna Rob 
Lijesen heeft teruggeblikt op één jaar Gouda. Hij 
refereerde ook aan het evangelie waarin talenten 
worden uitgedeeld naar ieders vermogen maar waarbij 
ook verwacht wordt dat daar iets nuttigs mee gedaan 
wordt. Dit is een aanmoediging aan ieder van ons! 
 
Vervolgens heeft Frank Marcus toegelicht wat er 
allemaal is gedaan de afgelopen tijd. Naast de droevige 
zaken zoals de sluiting van de OLV Hemelvaartkerk, ook 
veel mooie zoals het vinden van een herbestemming 
van overtollige spullen, zorgen dat er een livestream 
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mogelijk werd, het maken van afspraken met de kapel 
op de begraafplaats en Bijenkorf. Tot slot meldde hij dat 
dit alleen maar mogelijk was dankzij de continue 
ondersteuning door veel vrijwilligers en de andere 
bestuursleden en sprak hij het vertrouwen uit in zijn 
opvolgers ("en op de achtergrond blijven we 
beschikbaar!”). 
 
Peter Pennekamp nam daarna het woord en heeft de 
jaarcijfers van de Goudse gemeenschap gepresenteerd. 
Dit overzicht is via het locatiesecretariaat beschikbaar 
voor degenen die verhinderd waren. Helaas is 2020 met 
een negatief resultaat afgesloten. Direct het gevolg van 
lagere opbrengsten van collecten door teruggelopen 
kerkbezoek t.g.v. de coronamaatregelen. Tegelijkertijd 
waren forse investeringen nodig voor de 
livestreamapparartuur en namen de kosten voor het 
pastoraal team toe doordat dit team in 2020 uitgebreid 
is. Wij geven dit geld natuurlijk bewust uit want 
investeringen in het pastoraat is essentieel voor een 
levende kerk. Parochiebreed wordt kosten bespaard 
door zoveel mogelijk samen te doen, zoals 
verzekeringen en beleggingen. Veel andere posten zijn 
t.o.v. 2019 ongeveer gelijk gebleven. Na de presentatie is 
door de aanwezigen nog eens stil gestaan bij het belang 
van een brede deelname aan de Aktie kerkbalans en de 
communicatie met de parochianen via de “pakketten” 
die o.a met Pasen en Kerst zijn verspreid en de 
verspreiding van de Voorloper. 
 
Na deze terugblik op 2020 heeft Morgan de Koning-
Ward verteld waarom er vernieuwing nodig is voor de 
toekomst van onze geloofsgemeenschap en dat we 
elkaar hierbij nodig hebben. Vervolgens heeft ze de 
mensen die hierbij betrokken zijn en die aanwezig waren 
die avond van het transitieteam en het coördinatieteam 
naar voren te komen en zich voor te stellen. Dat waren 
Angelique Deichmann (coördinator altaarteam) en 
Agnes Prins (lid transitieteam, lid altaarteam), Draha 
Breedveld (lid transitieteam en coördinator 
vormingsteam), Maarten van Grieken (gebouwbeheer en 
lid beheerteam), Matthij Moons (penningmeester, 
overgenomen van Peter en lid beheerteam), Jos Kluiver 
(coördinator welkomstteam), Morgan de Koning-Ward 
(coördinator beheerteam en taken van locatie voorzitter 
Frank Marcus overgenomen), en Sander Dalenberg (lid 
transitieteam).Aan het slot van de bijeenkomst werden 
Frank en Peter op genereuze wijze bedankt voor hun 
inzet en bijdrage.  
Afgesloten werd met de mededeling dat er op 26 
oktober een vervolgavond zal zijn, waarop nader zal 
worden ingegaan op de in gang gezette 
parochievernieuwing in Gouda. En op 5 november zal er 
een avond zijn voor alle Goudse vrijwilligers. Hou beide 
avonden vooral vrij! 
 
 

Vrouwenactiviteiten 
Een naam is er nog niet, maar een doel hebben we wel: 
het dichter bij elkaar brengen van vrouwen binnen de 
parochie Sint Jan de Doper - én God ontmoeten. 
Kortom, waartoe Hij ons geroepen heeft: Kerk en vrouw 
zijn. We organiseren gezellige, actieve, inhoudelijke en 
leuke activiteiten. De koffie en thee staat voor je klaar, 
dus kom langs en doe mee! De volgende activiteiten zijn 
op:  
• Maandag 25 oktober, 20.00 – 22.00 uur in 
Waddinxveen met het thema: Maria en de rozenkrans  
• Zaterdag 27 november, 14.00 – 17.00 uur in Gouda 
voor het maken van een adventskrans 
Vragen of aanmelden? Stuur ons ook dan gerust een 
mailtje of appje via vrouw@sintjandd.nl of 06 – 25 17 50 
04 (Ilonka van Vliet). 
 
Gerarduskalender 2022 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, 
is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een 
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken. Hij is 
bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen, u een 
positief gevoel te geven en elk jaar wordt deze met zorg 
en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie 
van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. 
De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar tijdens de 
openingsuren van het secretariaat en kost  € 8,50 per 
stuk. 
 
Chauffeurs gezocht  
Komt u regelmatig met de auto naar de H. Josephkerk 
en heeft u een plaatsje over? De winter nadert weer en 
wij zoeken chauffeurs die parochianen zonder vervoer 
kunnen ophalen om samen naar de kerk te gaan en na 
afloop van de viering weer thuis brengen. Neemt u voor 
meer informatie s.v.p. contact op het met het 
secretariaat. 
 

PERSONALIA 
 

Overleden 
6-7-2021: Petronella Koemans-Flux, 82 jaar 
15-7-2021: Maria van Os-de Jong, 91 jaar 
19-8-2021: Ida van Velzen-Boer, 79 jaar 
19-8-2021: Geertruida Smits, 97 jaar 
5-9-2021: Lia Baars-Rip, 72 jaar 
12-09-2021: Joannes van Gils, 85 jaar 
13-9-2021: Catharina van der Post-Steenbergen, 
89 jaar 
14-9-2021: Josephine Verdier-van Aalst, 83 jaar 
12-09-2021: Joannes van Gils, 85 jaar 
Met excuses dat deze namen niet eerder vermeld 
zijn 

 
St. Johannes' Onthoofding 

 
Aanmelden voor vieringen 
Aanmelden voor de viering is per 25 september niet 
meer nodig (zie ook bladzijde 2). 


