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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 14 OKTOBER 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 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 
 
Zondag 3 oktober 11:00 uur Woord- en Communieviering passtor van Winden 
met muzikale medewerking van organist dhr. Koolmees en cantor dhr. de Groot,  
tevens collecte voor Wereldmissiedag voor de kinderen 
Intenties:  Piet van Est, Ton van Leeuwen, Maria Elizabeth Theresia Moons-van Wijk &  
Kleine Annie Moons, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Riet Verwoerd-van der Zwet, 
Gerard Heemskerk, Gijs v.d. Berg 
 
Donderdag 7 oktober 18:30 uur Rozenkransgebed door een vrijwilliger 
Donderdag 7 oktober 19:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
Intenties: Piet van Est, Ton van Leeuwen, Maria Elizabeth Theresia Moons-van Wijk &  
Kleine Annie Moons, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Riet Verwoerd-van der Zwet, 
Gerard Heemskerk, Gijs v.d. Berg, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 10 oktober 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
met muzikale medewerking van Voces Novae 
Intenties: Piet van Est, Reinier Boere, Theo Verkleij, Ton van Ginkel, Fam. Van Rhijn-Boekhorst, 
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Fien Doeleman-van der Klauw, Riny Berendse-Westerhof,  
Rie Segers-Gerts, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 14 oktober 18:30 uur Rozenkransgebed door een vrijwilliger 
Donderdag 14 oktober 19:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
Bijzondere intenties en overleden 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. Wij vragen u om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een 
plaats als bij het lopen door de zaal en elkaar de ruimte te geven.  
 

 
 

http://www.sintjandd.n/
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VERSOEPELINGEN EN MAATREGELEN VANAF 25 SEPTEMBER 

 
N.a.v. de recente regeringsmaatregelen hebben de Nederlandse bisschoppen een aantal 
maatregelen/versoepelingen afgekondigd. Deze gaan in op zaterdag 25 september. 
Wellicht zullen nog niet alle versoepelingen direct zichtbaar zijn in de Victorkerk. Wij zullen u nader 
informeren indien lokale aanpassingen gedaan worden in bijvoorbeeld de in- en uitgang, 
looproutes en zitplaatsen. 
 
De maatregelen die we versoepelen: 
- Vooraf aanmelden en registeren vervalt.  
- Men hoeft geen corona-toegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van 

de Kerk.  
- De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek laten we los 

In praktische zin wordt echter vooralsnog nog vastgehouden aan de om en om benadering bij 
de kerkbanken, maar in voorkomend geval zullen de lege banken ook kunnen worden 
gebruikt. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om wel rekening met elkaar te houden zowel 
bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Als een kerkganger graag afstand 
wil houden van anderen verzoeken we u dit te respecteren. 

- Gelovigen hoeven geen mondkapjes meer te dragen. 
- Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan.  
- Ontsmetting van de handen vlak vóór de communie hoeft niet meer, op voorwaarde dat 

iedereen wél de handen ontsmet bij binnenkomst in de kerk.  
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) 
hand worden uitgereikt.  
Bij de uitreiking van de communie kan i.p.v. het kuchscherm een gelaatsscherm gebruikt 
worden.  
Na de Uitnodiging tot de Communie zal de voorganger (zoals gebruikelijk) de hostie tonen en 
“Lichaam van Christus” zeggen, waarop allen antwoorden Amen. De uitreiking van de 
Communie daarna zal zwijgend verlopen, om besmetting van de hosties in de schaal te 
voorkomen.   

- Het intentieboek is terug, men moet wel de handen ontsmetten voordat zij in het boek 
schrijven. 

 
De maatregelen die blijven: 
- Geen tongcommunie; de gelovige die de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een 

eigen 'corporale' meebrengen en daarop de H. Hostie ontvangen en naar de mond brengen. 
- Geen collecte; de collecteschalen staan bij de ingang/uitgang van de kerk 
- Geen handen schudden bij de vredeswens. 
- Wijwaterbakjes zijn nog leeg. 
 
Belangrijk 
Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en thuisblijven 
en testen bij klachten die kunnen wijzen op corona. 
Wij vragen u uitdrukkelijk om wel rekening met elkaar te houden bij uw bezoek aan de kerk.   
Als een kerkganger graag afstand wil houden van anderen verzoeken we u dit te respecteren. 
 
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. 
 
Het volledige nieuwbericht/protocol kunt u nalezen op https://www.rkkerk.nl/nederlandse-
bisschoppen-laten-anderhalve-meter-regel-los-bij-voldoende-ventilatie/ of 
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/versoepelingen-coronamaatregelen/ 
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PASTOOR VAN KLAVEREN BENOEMD IN HAASTRECHT / 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 een 
persoonlijke benoemingsbrief van bisschop Van den Hende ontvangen, waarin hij per 18 
september is benoemd tot pastoor van beide parochies. 
Deze benoeming betekent dat pastoor Van Klaveren er naast de zes locaties van onze parochie 
er dus nog twee parochies bij krijgt. 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. 
Het Parochiebestuur 
 
 

PROEF 2021 EN KERKPROEVERIJ 

 
Op zaterdag 9 oktober organiseren de 
gezamenlijke Waddinxveense kerken het festival 
PROEF! Met aansluitend op zondag 10 oktober 
de Kerkproeverij,  
ook in onze Victorkerk bent u zondag van harte 
welkom. 
PROEF! zal in het Warnaarplantsoen bij 
winkelcentrum Gouweplein gehouden worden 
van 11.00uur – 16:00uur. Het doel is de 
bewoners van Waddinxveen op een gezellige en 
aansprekende 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 
heel veel leuke activiteiten zoals schminken & 
knutselen, sport & spel, theater & live muziek, 
food & drinks. 
Kom in contact met Waddinxveense goede 
doelen zoals de Voedselbank, Hulp in Praktijk, 
Gered Gereedschap en Waddinxveen helpt 
Lesbos. Zoek de rust in de stiltetent of geniet 
juist van de live muziek en het kindertheater op 
het podium. Proef van een lekker hapje of 
drankje, en kom in actie tijdens de korfbal clinic.  
Kortom een leuke ontmoetingsdag voor 
misschien wel alle Waddinxveners. 
 
Als mensen meer dan nieuwsgierig geworden zijn, dan nodigen we ze graag uit 
zondag 10 oktober om 11:00 uur voor de viering in de St. Victorkerk.In alle deelnemende 
kerken zal aandacht zijn voor gasten die naar aanleiding van  PROEF! de kerkdienst bezoeken.  
 
Gaat u de uitdaging aan en neemt u iemand mee? Meer informatie: kerkproeverijwaddinxveen.nl 
 



PROEF 2021 HULP GEZOCHT 

 
PROEF 2021 belooft een prachtige dag te worden. Maar om dit mogelijk te maken hebben we de 
hulp van vrijwilligers nodig. Daarom de vraag of u ons een paar uur of de hele dag zou willen 
helpen om dit evenement ook dit jaar tot een succes te maken. 
 
Bent u beschikbaar voor één of meerdere van onderstaande  tijdsblokken op zaterdag 9 oktober?  
O Van 08.00 uur tot 11.00 uur   
O Van 11.00 uur tot 13.30 uur   
O Van 13.30 uur tot 16.00 uur  
O Van 16.00 uur tot 17.00 uur 
Neem dan contact op met één van onderstaande personen en geef u op! 
 
Namens de organisatie van PROEF!2021 Alvast hartelijk dank! 
Lia Rijnbeek     lia.rijnbeek@ziggo.nl  06-40586250 
Secretariaat Waddinxveen       waddinxveen@sintjandd.nl   0182-612452  
 
 

HERSTART BIJEENKOMST ALLEENGAANDEN 

 
Al enkele jaren vindt er maandelijks op de eerste of tweede zondag van 14:30 tot 16:30 in de 
Ontmoetingskerk in Waddinxveen een bijeenkomst plaats voor Alleengaanden (mensen zonder 
partner). Door corona waren deze bijeenkomsten opgeschort, doch binnenkort komen we weer 
bij elkaar. Helaas hebben wij nog niet iedereen kunnen bereiken, doch wij zien er naar uit om u 
weer te ontmoeten. Ook indien u nog niet eerder naar deze bijeenkomst kwam. 
  
In de twee uur dat we bij elkaar zijn is er tijd voor een kopje koffie of thee, een praatje en een 
spelletje. Aan de hand van een onderwerp uit de ‘kletspot’ komt iedereen aan de beurt om de 
vraag te beantwoorden of om haar mening te geven. Zo praten we met elkaar over een thema 
waar we allemaal wel iets mee hebben. De ene keer wat meer serieus dan de andere keer, doch 
telkens weer een bron voor gezellig samen zijn. Er kan o.a. worden gesjoeld en yahtzee worden 
gespeeld. Dit alles met een glaasje fris en een hapje erbij. 
  
Lijkt u dit leuk kom dan gerust eens langs in de Ontmoetingskerk op de aanstaande bijeenkomst 
op zondag 3 oktober of op een van de andere zondagen (dit jaar nog op 7 november en 12 
december).  
Heeft u vragen of twijfelt u neem dan gerust contact met ons op. 
Tot ziens. Anja en Kees Jansen, Mail: cmjansen1960@gmail.com, Tel: 06 203 96 080 
 
 

2 OKTOBER LOKAAL WADDINXVEENS PROGRAMMA PELGRIMINI   

 
Als u niet meewandelt of meefietst op 2 Oktober met de Pelgrimini 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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KAARSEN GEZOCHT 

 
In de Voorloper heeft u het kunnen lezen, we gaan op bedevaart! De kerk in Bodegraven is 
opgenomen in de route van zaterdag 9 oktober en wil graag Willibrorduskerk de uitstraling van 
Kevelaer geven. Tipisch Kevelaer is de Kaarsenkerk, wij zouden die kerk willen nabootsen.  Bij 
deze doen wij en oproep aan u om een voor u bijzondere kaars uit te lenen, groot, klein, 
dik, dun. Deze kaarsen willen wij dan e.v.t. met een bijbehorend verhaal neerzetten in de 
zijbanken van onze kerk. Zo krijgt de kerk de uitstraling van de kaarsenkerk te Kevelaer. Heeft u 
een bijzondere kaars? En zou u deze voor een zaterdag willen uitlenen om in de kerk te staan? 
Heeft u er wellicht een mooi verhaal bij? Dan vragen wij u dit te laten weten bij het secretariaat 
Bodegraven via bodegraven@sintjandd.nl of telefonisch 0172-612255 (bereikbaar op ma, wo, vr 
van 09:00-12:00). Hartelijk dank voor uw medewerking! 
Uit Bodegraven: Sonja, Els, Ilonka en Lia 
 
 

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. Zeker nu we de winteperiode ingaan.  
Neemt u voor meer informatie contact op het met het secretariaat.  
 
 

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 is opgegroeid ben en waar hij ook zijn eerste 
Eucharistie als priester gevierd heb.  
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. 
 
 

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2021 – 3 OKTOBER WERELDMISSIEDAG KINDEREN 

 
Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de 
kinderen. Dit jaar is dat op 2 en 3 oktober. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. 
Dat doen ze door van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van MISSIO te 
doen. Dit jaar helpen we de kinderen in Guinee, in het bijzonder het werk van de zusters 
Servantes de Marie Vierge et Mère (Dienaressen van Maria Maagd en Moeder) in het bisdom 
N’Zérékoré. Zij bouwen een uitbreiding van een basisschool, geven nieuwe bedden  
ondersteunen een weeshuis. Uw gift is welkom in de collecte van 3 oktober of via  
IBAN NL93 INGB 0000 0087 25 

mailto:bodegraven@sintjandd.nl


 

SLUITINGSBEVEVAART NAAR KEVELAER 

 
Het jaar loopt ten einde, niet alleen het kalenderjaar maar in Kevelaer betekent dit ook dat het 
bedevaartjaar 2021 ten einde loopt. Dit wordt op plechtige wijze officieel afgesloten. Het is een 
bijzonder moment, de sluiting duurt tot het komend voorjaar en dan zal het seizoen weer plechtig 
geopend worden op zondag 1 mei 2022. 
Zoals voorheen organiseert de Haagse Bedevaarten in dit bijzondere jaar, met inachtneming van 
alle voorschriften, deze reis naar Kevelaer van 31 oktober t/m 1 november. Hierbij kunt u 
aanwezig zijn. Informatie om u in te schrijven, kunt u vinden op onze website www.bedevaart.nl 
of in de folders, te verkrijgen via uw parochiebureau. U kunt de folder ook aanvragen via 
dehaagsebedevaarten@gmail.com of via 06-49890002. 
Ineke Huitema, secretaris Haagse Bedevaarten 
 

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! 
 
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. 
 
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. 
 
Mede namens Agnes, Carla, Maruscha en pastor Rob Lijesen, 
diaken Paul Schuurmans 
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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).  
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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 8 oktober 2021, houdt u voor het actuele nieuws de 
website www.sintjandd.nl in de gaten. 
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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