
 
Nr. 185 – za. 11 sept. t/m vr. 1 okt. 2021 
Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Secretariaat: 0172-612255, redactie.bodegraven@sintjanddd.nl 
Pastor van Dienst: 0182-586036 
Redactie: redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
Parochie Sint Jan de Doper: www.sintjandd.nl 
 
Agenda 
12 sept. - Ankerzondag 
18/19 sept.. – deurcollecte locale diaconie, waaronder zieken en 
ouderenpastoraat.  
25 sept. – Vrouwenactiviteit/wandeling 
2 en 9 oktober – Pelgrimini – aanmelden voor 20 september 
15 oktober   – Vooraankondiging Sam’s kledingactie 
 
Familieberichten  
Gedoopt:  op 4 september zijn gedoopt: Najeb Francis (David) Toma de 
Wit, Jesse Hendricus (Jesse) van Wijk. 
Getrouwd:  Op 25 september  treden in het huwelijk: Marina Willemsen 
en Ferry Bisschop 
Overleden: - 
 
Ankerzondag 
Voor iedereen die ernaar  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 of 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 
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kijk voor meer informatie op https://www.sintjandd.nl/nieuws-
item/ankerzondag/ 
Data Ankerzondagen 2021/2022: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec, 9 jan, 
13 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei, 5 juni , 3 juli. 
 
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 staan voor je klaar, dus kom langs en doe 
mee! 
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 mag nooit een belemmering zijn om af te zien van 
deelname.) Aanmelden t/m woensdag 22 september via 
vrouw@sintjandd.nl of telnr. 06 – 25175004  (Ilonka van Vliet). Wil je 
meer informatie over deze activiteit, of heb je een andere vraag? Stuur 
ons ook dan gerust een mailtje of app op genoemd e-mailadres of 
telnr. nummer. 
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 maken we een adventskrans. 
 
Pelgimini, maar dan maximaal 
In de Voorloper heeft u het kunnen lezen, we gaan op bedevaart! Onze 
kerk is opgenomen in de route van zaterdag 9 oktober. Aan ons als 
organiserend comité de vraag om de Willibrorduskerk de uitstraling van 
Kevelaer te geven. Typisch Kevelaer is de Kaarsenkerk, wij zouden die 
kerk willen nabootsen.  Bij deze doen wij een oproep aan u om een voor 
u bijzondere kaars uit te lenen, groot, klein, dik, dun. Deze kaarsen 
willen wij dan eventueel 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 lokale secretariaat, wij nemen dan contact met u op.  
Sonja, Els, Ilonka en Lia 
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Gebedsintenties 
Vr. 10 sept. – 9.00u  Marinus de Roos. 

Zo. 12 sept – 9.00 u – Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. Uit 
dankbaarheid, Pastor Paardekooper, ouders Adriaan en Corrie van 
Vliet – van Vuuren, ouders Cor en Ada Veelenturf – Visser, Jan en Elly 
van Kippersluis – Groenendijk, Jaap en Rie de Wit – van Egmond, fam. 
Agterof – van der Steen, Coks van Diemen – van Veldhuizen, ouders 
van Velzen – Hillenaar, Cees Scheer. 

Za. 18 sept. 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. 
ouders Rietveld – Oonk, tante Sientje en Jan, Ans van Dijk – van 
Leeuwen, Will Heemskerk, ouders van Zoest – Kromwijk, ouders Joop 
en Willy Vergeer – Veelenturf, Kees de Wit. 

Vr. 24 sept. 9.00u - Wim van Doorn, Dirk Boekhorst. 

Zo. 26 sept. 9.00 - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. 
Martin Dobber, Elisabeth van Bunningen, Jan Piket, Gert, Annie en Wim 
Epping, ouders van Veen – van der Salm en Cobi, Jan, Tiny en Wim van 
Leeuwen, Marinus de Roos. 

Vr. 1 okt. 9.00u - Corrie van Velzen – Duits, fam. Koot – van der Maat, 
uit dankbaarheid voor een 50-j. huwelijk en voor de fam. Huysmans, 
fam. Steenbergen en fam. De Vries. 

Weekinfo 
 
Vr. 10 sept. 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

    
24e Zondag door het jaar 

Za. 11 sept 19.00 Woord- en gebedsviering gebedsleider Gerry Postma 

 
 
 

   
Dameskoor 

 Zo. 12 sept 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

    
Herenkoor of Cantorij  



       Ma. 13 sept 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger 

 

       Vr. 17 sept 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

       
    

25e Zondag door het jaar 

Za. 18 sept 19.00 Eucharistieviering pater Peelen 

    
Dameskoor 

 Zo. 19 sept 9.00 Aanbidding   

 
    

  

  Ma. 20 sept 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger 

 
       Vr. 24 sept 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

       

    
26e Zondag door het jaar 

Za. 25 sept 19.00 Woord- en gebedsviering gebedsleider Nellie Plaisier 

    
Jongerenkoor 

 Zo. 26 sept 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    
Herenkoor 

  
    

    

 Ma. 27 sept 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger 

 

       Vr. 1 okt 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
      

      

 


