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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 18 oktober 2021 
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail  

Infoblad@sintjandd.nl 

 

 
 
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 

WhatsApp 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 240 jr. W.K. 





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 9 oktober t/m 24 oktober 2021 
 
Zaterdag 9 oktober 
17.30 uur 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 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Hoogland 
 
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 
 
Dinsdag 12 oktober 
8.40 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Rozenkrans bidden 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg  
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
 
Vrijdag 15 oktober 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Zaterdag 16 oktober 
17.30 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; Familie 
Glissenaar-Blonk; Ton Glissenaar 
 
Zondag 17 oktober 
11.00 uur H. Josephkerk  
Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 



Gebedsintenties Gouda 
Echtpaar Erberveld-Streng; Bertus Wijnen 
 
Dinsdag 19 oktober  
8.40 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Rozenkrans bidden 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Vrijdag 22 oktober 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Zaterdag 23 oktober 
17.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Jan van 
Ardenne 
 
Zondag 24 oktober 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Hoogland 
 
Gebedsintenties Gouda 
Louis ten Broeke; Ouders van Leeuwen-van der 
Woensel en ter ere van het H. Hart; Leo Uljee 
 
Zorgcentra 
Woensdag15 oktober 
9.45 uur Irishof Middenmolenplein  
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Boomaerts  
 
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. 
 

PERSONALIA 
 

Gedoopt 
2-5 Emilia Antonio 
18-7 Boaz Keizer 
12-9 Jasmin en Max de Wit 

 
MEDEDELINGEN 

 
Algemeen 

 
Leerhuis 13 oktober: katholiek worden 
Wat bezielt een mens om ervoor te kiezen om 
katholiek te worden? Je zou het in deze tijd niet 
verwachten, maar toch mogen we jaarlijks nieuwe 

katholieken in onze parochie verwelkomen. Morgan 
de Koning-Ward en Metten Knüppe hebben vorig jaar 
deze stap gezet. Zij vertellen waar zij vandaan komen, 
wat hen ertoe heeft gebracht tot de katholieke kerk 
toe te treden, welke weg zij zijn gegaan en waar zij 
onderweg zoal tegenaan liepen. 
Het Leerhuis vindt plaats op woensdag 13 oktober in 
de H. Joannes de Doperkerk in Boskoop en begint om 
19:30 uur. Aanmelding vooraf wordt gewaardeerd, dat 
kan via leerhuis@sintjandd.nl of via 0182-513056. 
 

 
Ankerzondagen seizoen 2021/ 2022 
Ankerzondag (voorheen Gezinsochtend): zondag 
10 oktober 
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 (voorheen Gezinsochtend). Op 
zondag 10 oktober vindt de volgende 
Ankerzondag plaats in de H.-Josephkerk, 
Aalberseplein 2 te Gouda. Ieder met zijn/haar 
leeftijdgenoten het geloof ontdekken, elkaar 
ontmoeten en samen de eucharistie vieren. De 
deuren gaan rond 9.15 uur open, waarna het 
catecheseprogramma rond 9.30 uur begint. Om 
11.00 uur sluiten we de ochtend af met een 
eucharistieviering. Gedurende de gehele 
ochtend is er crèche voor de allerkleinsten. 
Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel 
gewaardeerd. U zich aanmelden via 
anker@sintjandd.nl 
Voor meer informatie kun je mailen naar 
anker@sintjandd.nl of een app sturen naar 06 - 
232 735 13. 
 
Sam’s kledinginzameling Cordaid Mensen in 
Nood 
Vrijdag 15 oktober is de inzameling naast de 
Willibrorduskerk in Bodegraven.  
Van 8:00 tot 13:00 uur staan vrijwilligers klaar om uw 
kleding, schoeisel, huishoudtextiel in ontvangst te 
nemen. Meer informatie in de Voorloper of via 
www.samskledingactie.nl   
Michel en Wilma Kool 
 
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_T1U
l9LnETcPJ2Q .  
Hierop staan diverse opnames, die u zo op uw gemak 
nog eens kunt bekijken. 

 
Sluitingsbedevaart 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 
 
Uitnodiging Arkviering 
Thema: Bouwen aan de toekomst 
Datum: 17 oktober, 14:30 uur 
Locatie: De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS 
Gouda 
Voorganger: Ineke Polet 
Na afloop ontmoeting met koffie en thee. Graag tot 
dan! 
u zich aanmelden via anker@sintjandd.nll  
 
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. 
Voor informatie over de andere tarieven kunt u 
terecht bij het Locatiesecretariaat. 

 

H. Antonius van Padua 
 
Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament 
Iedere eerste vrijdag van de maand is er 
eucharistische aanbidding in de kapel op de 

katholieke begraafplaats aan de Graaf Florisweg in 
Gouda. Het Allerheiligste wordt uitgesteld, we lezen 
uit de Schrift en afwisselend is er stilte, zang en 
gebed. De vraag is niet zo zeer wat jij kunt doen, maar 
wat Hij voor jou kan doen. Jezus aanbidden betekent 
in alle rust bij Hem zijn; Hij kijkt naar jou en jij kijkt naar 
Hem.  
Kom daarom eens binnen tijdens de aanbidding en ga 
gewoon eens even rustig bij Hem bidden. Je bent van 
harte welkom iedere eerste vrijdag van de maand van 
19.30 tot 21.00 uur! 
 

Informatieavond parochievernieuwing 
Op dinsdagavond 26 oktober is er een 
informatieavond over de parochievernieuwing. 
We zullen vertellen wat er het afgelopen jaar 
achter de schermen is gebeurd en waar we nu 
staan. In de folder heeft u al het één en ander 
kunnen lezen, maar tijdens deze avond willen we 
nog dieper ingaan op wat de 
parochievernieuwing betekent. 
De avond start om 20.00 uur. Aanmelden kan via 
gouda@sintjandd.nl. 
 

Bloemetje van de week in Gouda 
In de maand september kregen de volgende 
parochianen een bos bloemen: 
• 05-09 Dhr. en mevr. Granneman 
• 12-09 Dhr. Wijnen 
• 19-09 Mevr. Ria van Rhijn 
• 26-09 Marijke Bootsma 
• 26-09 65 jarig huwelijk  
U wordt allen uitgenodigd parochianen voor te 
dragen. Wilt u de voorstellen mailen naar 
bloemetje.gouda@sintjandd.nl of via het 
secretariaat 0182-523801 
 

St. Johannes' Onthoofding 
 
Aanmelden voor de vieringen 
Moordrecht/Gouderak 
Als u zich wilt aanmelden voor het bijwonen van een 
viering in de kerk Johannes’ Onthoofding te 
Moordrecht kunt u dat doen via het mailadres 
moordrecht@sintjandd.nl 
 
Telefonisch contact secretariaat Moordrecht 
Aangezien het secretariaat van de 
geloofsgemeenschap St.-Johannes’ Onthoofding 
meestal niet bezet is, dient u voor telefonisch contact 
het secretariaat van de Geloofsgemeenschap H.-
Antonius van Padua te Gouda te bellen. Tel. (0182) 
523801 
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