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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 30 SEPTEMBER IN DE ST. VICTORKERK 

 
Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website www.sintjandd.nl onder kopje vieringen 
staan altijd de laatste wijzigingen vermeld. In de weekendvieringen is er bijna altijd een organist 
en cantor aanwezig die de viering muzikaal zullen begeleiden. Een enkele keer zal er een stille 
viering zijn. 
 
Zondag 12 september 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
met muzikale medewerking van organist Peter Verhoogt en cantrix Monique van den Hoogen,  
tevens deurcollecte voor Ontmoetingsdag Ouderen in Waddinxveen 
Intenties:  Piet van Est, Alie Bunnik-Karsten, Theo Verkleij, Ton van Ginkel,  
Fam. Van Rhijn-Boekhorst, Fien Doeleman-van der Klauw, Riny Berendse-Westerhof, Joop van 
Berkesteijn & Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, 
Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen, Gijs v.d. Berg, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 12 september 13:00 uur Doopviering Jule Vink & Bram Kling 
 
Donderdag 16 september 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Piet van Est Alie Bunnik-Karsten, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 19 september 11:00 uur Woord- en Communieviering pastor Lijesen 
met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinessen 
Intenties: Piet van Est, Jaap Jansen, Cees van den Bosch, Agnes Maria van der Reijken-Brand, 
Clasien van Grieken-van Krevel, Leo Slootjes, Gijs v.d. Berg.  
 
Donderdag 23 september 19:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
Intenties: Piet van Est, Jaap Jansen, Cees van den Bosch, Agnes Maria van der Reijken-Brand, 
Clasien van Grieken-van Krevel, Leo Slootjes, Gijs v.d. Berg. Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 26 september 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
met muzikale medewerking van Themakoor His Revolution tevens deurcollecte PAX 
Intenties: Piet van Est, Corry Pappot-van Schie, André Eggermont, Jan Lam, 
overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, Wil de Waal-Verschragen,  
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 30 september 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Piet van Est, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 

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

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

 
 

SECRETARIAAT 16 SEPTEMBER GESLOTEN 

 
Het secretariaat is donderdagochtend 16 september gesloten.  
Eventuele voicemailberichten worden vrijdagochtend afgeluisterd en behandeld 

http://www.sintjandd.n/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155


12 SEPTEMBER COLLECTE JAARLIJKSE ONTMOETINGSDAG 

 
Al 25 keer heeft de Geloofsgemeenschap St. Victor in samenwerking met de gezamenlijke 
kerken in Waddinxveen en de Zonnebloem een ontmoetingsdag georganiseerd in het Anne 
Frankcentrum. Dit is toen in samenwerking met Pastoor van de Helm gedaan i.p.v. van het 
vieren van de ziekendag wat alleen de Zonnebloem betrof. 
‘s Morgens vindt er met een aantal voorgangers een liturgisch moment plaats en na de lunch 
wordt deze dag afgesloten door een muzikaal gezelschap. Vanwege corona hebben wij vorig jaar 
en ook dit jaar helaas deze dag niet kunnen organiseren. Hopelijk gaat het in 2022 weer lukken. 
Evenals vorig jaar gaan we doelgroep die de laatste ontmoetingsdag hebben bezocht ook nu 
weer verrassen met een presentje.  
Uw bijdrage hiervoor is zeer welkom in de collecte van 12 september 
 
 

VROUWENACTIVITEITEN 

 
Op 25 september organiseren we in en rondom Bodegraven een wandeling (9 km) voor 
vrouwen binnen de parochie Sint Jan de Doper. Halverwege de route is een gezellige high tea 
georganiseerd, waar ook een inhoudelijke inleiding wordt gegeven. Je ontvangt de exacte 
startlocatie bij inschrijving. 
Kosten: €2,50 (Dit is te allen tijden een richtbedrag, maar mag nooit een belemmering zijn om af 
te zien van deelname.) 
Aanmelden:  t/m woensdag 22 september via vrouw@sintjandd.nl of 06 – 25 17 50 04 (Ilonka 
van Vliet). 
Vragen?  Wil je meer informatie over deze activiteit, of heb je een andere vraag? Stuur ons ook 
dan gerust een mailtje of appje via vrouw@sintjandd.nl of 06 – 25 17 50 04 (Ilonka van Vliet). 
  
Over de 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 
 
 

PAX VREDESWEEK – COLLECTE 26 SEPTEMBER 

 
Het thema van de Vredesweek 2021 is ‘inclusief samenleven’.  
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen 
ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een 
groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van 
vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.  
De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe 
mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we 
aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten.  
Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren 
en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons. Dus kunnen we onszelf de vraag 
stellen; Wat doe jij in Vredesnaam?  
Bron; PAX Vieren 2021 
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CHAUFFEURS GEZOCHT 

 
Komt u regelmatig met de auto naar de Victorkerk en heeft u een plaatje 
over? 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 contact op het met het secretariaat.  
 
 

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! 
 
Er zijn drie soorten pelgrims. 
Wandelaars, fietsers en de ‘thuisblijvers’. De thuisblijvers krijgen op de eigen locatie een 
programma aangeboden terwijl de fietsers steeds 15 km fietsen en wandelaars zich door het 
groen verplaatsen naar het volgende heiligdom. Via de live stream zijn we met elkaar verbonden! 
 
Zaterdag 2 oktober 
09.30 uur: Viering in het Heilig Land (Josephkerk in Gouda). Daarna wandelt of fietst u naar Sint 
Jan Onthoofding in Moordrecht 
11.30 uur: Viering over het leven van de bijna heilige: Titus Brandsma. Vervolgens zetten we 
ons in beweging naar Waddinxveen. 
14.30 uur: Viering in de Victorkerk, waar Maria van Waddinxveen ons met open armen ontvangt. 
 
Zaterdag 9 oktober 
09.30 uur: viering in Lourdes (Joannes de Doper in Boskoop). We gaan de Camino op! 
11.30 uur: Viering in Santiago de Compostella (Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk). Als de 
voeten het toelaten, voldoende lucht in de fietsbanden zit dan… 
14.30: Viering in Kevelaer (Willibrordeskerk in Bodegraven) met aansluitend uitreiking van uw 
testimonium. 
 
Praktische informatie 
Om in het bezit te komen van een pelgrimspas en dus het testimonium dan is aanmelden voor 
maandag 20 september bij het centraal parochiesecretariaat erg fijn. Mail naar 
parochie@sintjandd.nl of bel 0182-513056 (ma. t/m. vrij 9.00-12.00). Wij weten dan onder andere 
hoeveel lunchpakketten er nodig zijn. We gaan er vanuit dat u beide dagen pelgrimeert. Kan u 
slechts één dag, dan kan dat natuurlijk ook. 
Dorien van Leeuwen, Fred de Bruijn en pastor Rob Lijesen 
 
 

2 OKTOBER LOKAAL WADDINXVEENS PROGRAMMA PELGRIMINI   

 
Als u niet meewandelt of meefietst op 2 Oktober kunt u deelnemen aan het lokale programma 
in Waddinxveen. Vanaf 13:00 uur staat er een kleine lunch voor u klaar, waarna een mede-
parochiaan eigen ervaringen zal vertellen over een gehouden pilgrimage. 
De vitrine kunt u bezichtigen met een invulling over Maria en uiteraard kunt u een kaarsje 
opsteken bij Onze Lieve Vrouw van Waddinxveen.  
Rond 14:30-15:00 uur ontvangen wij de pelgrims die meelopen/fietsen met de Pelgrimini in de 
Victorkerk om gezamenlijk deel te nemen aan de gebedsviering in de kerk.  
Na afloop staat er voor iedereen koffie, thee of wat fris klaar. 
Wilt u deelnemen aan het lolale programma geeft u zich dan op bij het secretariaat in 
Waddinxveen waddinxveen@sintjandd.nl of 0182 6124524 
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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 bisdomrotterdam.nl/jong. De activiteiten voor 
jeugd en jongeren worden opgenomen in de agenda op bisdomrotterdam.nl/activiteiten. 
 
 

ZONDAG 12 SEPTEMBER TV-MIS VANUIT LOURDES 

 
Op zondag 12 september wordt de mediaviering live uitgezonden vanuit de Grot in het Franse 
bedevaartsoord Lourdes. Aanleiding voor deze bijzondere mediaviering is het 100-jarig bestaan 
van de bedevaartorganisatie die nu bekend is onder naam Huis voor de Pelgrim (voorheen 
‘Limburgse Bedevaarten’). 
Om 9:45 start het geloofsgesprek met Mgr. Smeets van Roermond. Bij de bisschop werd aan het 
begin van deze zomer een ernstige ziekte geconstateerd. Hij spreekt hierover in het 
Geloofsgesprek met Leo Fijen om 9.45 uur op NPO 2. De eucharistieviering wordt vanaf 10.00 
uur uitgezonden. Meer informatie vindt u op https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-
nieuws/zondag-12-september-tv-mis-vanuit-lourdes 
 
 

KISI SPEELT RUTH 

 
KISI gaat een grote bijbelse musical spelen: Ruth. Een prachtig oud verhaal, maar eigenlijk in de 
tijd van nu volledig actueel.   
De jonge buitenlandse Ruth blijft trouw aan Naomi’s zijde. Ook wanneer alles verloren lijkt te zijn. 
Ze geeft niet op. Zet alles op het spel. Gaat het avontuur aan – en vindt nieuw geluk. 
De musical gaat gespeeld worden vanaf 19 september op verschillende plaatsen in Nederland. 
Ook parochianen uit onze parochie doen mee met de musical. Informatie over de musical en 
reserveren van tickets via https://www.kisi.org/nl/ of op de flyer die in de kerk te vinden is.   
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GERARDUSKALENDER 

 
Een leuk kadootje………geef de Gerardus kalender van 2022. 
De Gerardus kalender, uitgebracht door klooster Wittem, is 
een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze 
kalender krijgt u iedere dag een beetje spirit.  
Op de voorkant staat elke dag een spreuk en staan naast de 
zon- en maanstanden o.a. een groot aantal feestdagen van 
heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en 
taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels, tips en leuke 
weetjes op allerlei gebied.  
De kalender is bedoeld om elke dag met een positief gevoel te 
beginnen. De kalender wordt elk jaar met plezier 
samengesteld door een uitgebreide redactie van vrijwilligers 
en personeel rondom het klooster van Wittem.  
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle 
activiteiten die vanuit Klooster Wittem georganiseerd worden. 
( zie ook www.gerarduskalender.nl) De kalender is nu te koop 
bij Marianne Gerts, Eksterdreef 123, 2743EC Waddinxveen, 
0182636227/0638198975 
 
 

NIEUWS VAN DE VICTOR ACTIVITEITEN COMMISSIE (VAC) 

 
Website: www.vac-victorkerk.nl  E-mail: info@vac-victorkerk.nl  Facebook: VAC-Victorkerk 
 

 
De VAC heeft een eigen winkeltje ingericht  
in het voormalige jeugdhonk met de 
welbekende VAC-artikelen, zoals  
- Wijn & jam  
- Kaarten & puzzels  
- Religieuze artikelen  
- Kaarsen & cadeautjes  
Gelukkig is het winkeltje weer open voor en 
na de vieringen in de Victorkerk en tijdens de 
openingstijden van het secretariaat. 
 
De VAC denkt na over een mogelijke 
verruiming van de openingstijden van het 
winkeltje, bijvoorbeeld een vaste 
zaterdagmorgen in de maand. U hoort het 
van ons als dat doorgaat. 
 

 

 
De versoepelingen zijn op dit moment zodanig dat we als VAC weer kunnen denken aan het 
organiseren van de welbekende VAC-activiteiten, zij het dat dat waarschijnlijk in aangepaste 
vorm zal zijn. Dat geldt voor de boekenmarkt en de bridgedrive van oktober. Dat is nog wel 
onder voorbehoud en is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende weken.  
Open is in ieder geval het VAC-winkeltje (voor en na de vieringen in de Victorkerk en tijdens 
de openingstijden van het secretariaat) en de boekenhoek achter in de kerk (wanneer er een 
viering in de Victorkerk is). Ook is al duidelijk dat de VAC met twee kramen op 11 september 
deelneemt aan WadCultureel 2021, een evenement dat jaarlijks op het Gouweplein wordt 
georganiseerd.  
 
 
 

https://www.vac-victorkerk.nl/
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Klaverjassen 
Er kon weer geklaverjast worden! De eerste klaverjasavond van het seizoen 2021-2022 is 
gespeeld op 3 september, met 20 deelnemers. Een mooi begin van het seizoen. Er wordt 
rekening gehouden met 1,5 meter afstand. Er zijn minder plaatsen beschikbaar. Daarom is het 
verstandig om vooraf in te schrijven zodat bekend is hoeveel deelnemers er zullen zijn. Dat 
kan bij Len Cornelisse via 06-10887557 of via lencornelisse@gmail.com. De eerstvolgende 
klaverjasavond is op 1 oktober. 
 

 
Vrijwilligers gezocht 

De VAC kan altijd vrijwilligers gebruiken voor zijn activiteiten. Wat dat dan is, kan in overleg 
besproken worden. Specifiek is de VAC op zoek naar iemand die de boterletteractie aan 
het eind van het jaar wil coördineren. Het gaat dan om beperkte activiteiten in de periode 
september - december. Ondersteuning daarbij is aanwezig. Een draaiboek van de 
verschillende activiteiten is beschikbaar. Reageren kan via info@vac-victorkerk.nl.  

 

 
Oud papier; Vanwege de stijgende prijs voor het oud papier is het weer mogelijk om oud papier 
af te geven. Dat kan op maandagmorgen bij de Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt 
dan voor de verdere afhandeling.  
 
Naast de heerlijke jam verkoopt de VAC overheerlijke St. Victorwijn:  
- Rode Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië 
- Witte Chardonnay van "Stoney Creek" uit Australië 
- Rosé Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië 
De prijs hebben we moeten verhogen naar € 4,50 per fles (vanwege een wettelijke wijziging). Bij 
afname van 6 flessen of meer wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd! U kunt voor bestellingen 
bellen het secretariaat (telefoon: 612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl).  
 
Jam-actie in september 
De hele maand september kost een potje jam geen € 2,50, maar € 2,00.  
Als VAC hebben we het hele jaar door 20 soorten overheerlijke, zelfgemaakte jam. De verkoop 
van jam is via het secretariaat mogelijk tijdens de openingstijden van het secretariaat (telefoon: 
612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl). Ook kunt u contact opnemen met Magda Sirre (tel. 
615137).  
 
VAC-agenda 
- Klaverjassen: 1 oktober, 5 november en 10 december 
- Boekenmarkt: 9 oktober van 9.30 tot 15 uur (onder voorbehoud) 
- Victorbridgedrive: 30 oktober van 9.30 tot 17 uur (onder voorbehoud) 
 
 

COLOFON 

 
Het volgende Victorientje verschijnt op 24 september 2021  
Zuidkade 176 - 2741 JJ - Waddinxveen - Tel.0182-612452 
Email: waddinxveen@sintjandd.nl website: www.sintjandd.nl 
Het secretariaat is geopend op maandag-dinsdag-donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.  
                                             en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur 
Pastor van dienst telefoonnummer 0182 – 58 60 36 
Kerkbijdrage  nr. NL71 RABO 0366 8051 50 t.n.v. R.K.-Parochie St. Jan de Doper 
of  nr. NL15 INGB 0000 2865 79 t.n.v. R.K.-Parochiebestuur St. Victor 
Gebedsintenties rekeningnummer NL55 INGB 0002 3076 30 t.n.v. R.K.-Parochie Sint Victor 
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