
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 19.  9 OKTOBTER T/M 22 OKTOBER 2021 
 
VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 28 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 10 oktober 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
met muzikale medewerking van Voces Novae 
Intenties: Bij het 45 jarig huwelijk van Ada en Herman, met grote dankbaarheid voor de 
voorspraak van Maria van Waddinxveen en voor 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,  Wim Wesseling & 
Anna Wesseling-Gerts, Annelies Wesseling, Mieke Wesseling, pater Theo Doesburg, 
Hans Koster & Sjaan Koster-Spring in ’t Veld, Steef de Frankrijker en kleindochter Julia, 
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 
 
Zondag 17 oktober 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
met muzikale medewerking van Themakoor His Revolution  
Intenties: Jaap Jansen, Jeannet Kroesmeijer, Cees van den Bosch, Leo Slootjes 
Agnes Maria van der Reijken-Brand, Clasien van Grieken-van Krevel, Rita Wubben-van Dam, 
Overl. Familie van Berkesteijn-Tönis, Joop van Berkesteijn, Overl. Familie van Berkesteijn-
Heemskerk, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 21 oktober 18:30 uur Rozenkransgebed door een vrijwilliger 
Donderdag 21 oktober 19:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
Intentie: Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 24 oktober 11:00 uur Woord- en Communieviering pastor Lijesen 
met muzikale medewerking van Schola Sint Victor, tevens collecte voor Wereldmissiedag  
Intenties:  Jan Lam, Wil de Waal-Verschragen 
 
Donderdag 28 oktober 18:30 uur Rozenkransgebed door een vrijwilliger 
Donderdag 28 oktober 19:00 uur Eucharistieviering en algemene ziekenzalving 
pastor Kuipers en pastor Lijesen 
Intenties: Jan Lam, Wil de Waal-Verschragen, 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/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155


VERSOEPELINGEN EN MAATREGELEN VANAF 25 SEPTEMBER 
 
N.a.v. de recente regeringsmaatregelen hebben de Nederlandse bisschoppen een aantal 
maatregelen/versoepelingen afgekondigd. Deze zijn ingegaan op zaterdag 25 september. 
U bent weer van harte welkom zonder vooraf aante melden en u hoeft geen corona-
toegangbewijs te laten zien. Een overzicht van alle versoepelingen kunt u teruglezen in het 
vorige Victorientje: Victorientje_nr_2021_18.pdf (sintjandd.nl) 
 

 
AGENDA KOMENDE ACTIVITEITEN  
 
Er worden weer veel activiteiten, bijeenkomsten, bijzondere vieringen en evenementen 
georganiseerd binnen en buiten de parochie.  
In eerdere edities van het Victorientje heeft u hier al het een en ander  over kunnen lezen. 
Hieronder een overzicht van de activiteiten die in de komende maand gehouden worden met 
een link voor meer informatie. 
 
9 oktober 09:30 uur VAC Boekenmarkt  

Voor meer informatie zie www.vac-victorkerk.nl 
 

9 oktober 09:30 uur Start Pelgrimini deel 2 
    Voor meer informatie zie Pelgrimini (viering via livestream) 
 
9 oktober 11:00 uur Festival PROEF in het Warnaarplantsoen 
    Voor meer informatie zie www.kerkproeverijwaddinxveen.nl 
 
10 oktober 09:30 uur Ankerzondag in Gouda 
    Voor meer informatie zie Ankerzondag  
 
10 oktober 11:00 uur Kerkproeverij in de Sint Victorkerk 
    Voor meer informatie zie www.kerkproeverijwaddinxveen.nl 
 
13 oktober 19:30 uur Leerhuis 
    Voor meer informatie zie Leerhuis gaat weer open!  
 
24 oktober  09:00 uur Priesterfeest pastor Kuipers 
    Voor meer informatie zie Pastor Kuipers 40 jaar priester  
 
25 oktober 20:00 uur Vrouwenactiviteit 

Voor meer informatie zie Vrouwenactiviteit 
 
28 oktober 19:00 uur Algemene Ziekenzalving Waddinxveen 

Voor meer informatie bel het secretariaat: 0182 612452 
 
30 oktober 09:30 uur VAC Bridgedrive 

Voor meer informatie zie www.vac-victorkerk.nl 
 
5 november 19:30 uur VAC Klaverjassen   

Voor meer informatie zie www.vac-victorkerk.nl 
 
5 november 19:30 uur Aanbidding RK Begraafplaats Gouda   

Voor meer informatie zie aanbidding Allerheiligste Sacrament  
 
7 november 14:30 uur Bijeenkomst alleengaanden in de ontmoetingskerk 

Voor meer informatie bel Anja en Kees Jansen, Tel: 06 203 96 080 

https://www.sintjandd.nl/wp-content/uploads/2021/09/Victorientje_nr_2021_18.pdf
http://www.vac-victorkerk.nl/
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/pelgrimini-maar-dan-maximaal/
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/ankerzondag/
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/leerhuis-gaat-weer-open/
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/pastor-kuipers-40-jaar-priester/
https://www.sintjandd.nl/event/vrouwenactiviteit-copy/
http://www.vac-victorkerk.nl/
http://www.vac-victorkerk.nl/
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/maandelijkse-aanbidding-van-het-allerheiligste-sacrament/


OKTOBER - MARIAMAAND 
 
Door de vele kaarsjes die er bij de beeltenis van Maria tijdens de vieringen in de kerken van 
onze parochie worden aangestoken, merk je hoe een grote plaats Maria inneemt bij veel 
mensen. Onze zorgen, onze vragen, onze dankbaarheid, leggen wij neer bij Maria door het 
aansteken van dit kaarsje. In de oktobermaand gedenken wij Maria extra door het bidden van 
de rozenkrans en Marialof. 
 
Rozenkransgebed 
Voorafgaand aan de vieringen op donderdagavond zal in oktober de rozenkrans gebeden  
worden in de St. Victorkerk. Er zal gestart worden om 18:30 uur.  
 
Marialof 
Op zondag 31 oktober is er in de St. Victorkerk om 16:30 uur een Marialof voor  
de gehele parochie met als voorganger pastoor van Klaveren. We bidden psalmen, lezen uit 
de schrift en hebben een moment van aanbidding van het Allerheiligste.  
Een mooi, meditatief gebedsmoment.  
 
Het rozenkransgebed en het Marialof zijn ook  
te volgen via 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 
 
Mariakapel 
Maandag tot en  met zaterdag is van 09:00  
tot 17:00 uur de Mariakapel geopend om een  
kaarsje aan te steken of een intentie achter  
te laten. 
 
Terugblik Pelgrimini 
2 oktober ontving Onze Lieve Vrouwe van 
Waddinxveen ca 60 pelgrims die 
meewandelden en fietsten met de Pelgrimini. 
Speciaal voor deze parochiebedevaart stond 
zij als stralend middelpunt op het altaar. 
Tijdens de gehouden gebedsviering is zij 
toegezongen met haar eigen lied en na 
afloop is er menig kaarsje gebrand. 
De gebedsviering waarin o.a, is verteld over 
de wonderen die haar toegeschreven 
worden is nog terug te kijken en te 
beluisteren via de kerkomroep. 
 
Vitrine 
Als u in de Victorkerk bent vergeet dan niet 
om de vitrine van dichtbij te bewonderen.  
Deze maand staat de vitrine uiteraard in het teken van Maria en wordt van harte bij u 
aanbevolen. Neem ook even de tijd om het pelgrimsgedicht te lezen wat staat uitgestald in 
de kerk bij de ingang naar de Victorzaal. 
  
 
 
 
 
 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155


VANUIT SAMENSPRAAK 
 

Overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeente ‘t Spectrum, de 
Remonstrantse Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor te 
Waddinxveen  

 

De kerk is altijd in beweging en dat geldt ook voor Samenspraak. Voor de zomervakantie namen we 
afscheid van ds. Gerard van Viegen, die een nieuwe benoeming heeft aanvaard in Leimuiden. Vanuit 
rk- zijde mochten we eerst pastoraal werker Rob Leijsen verwelkomen, later opgevolgd door pastor 
Winfried Kuipers vanwege een portefeuillewisseling in het pastoraal team. We kijken uit naar een fijne 
samenwerking! 
De voorbereidingen voor de adventsvespers zijn inmiddels weer in volle gang. Dit jaar zullen deze zijn 
op 28 november, 5, 12 en 19 december, elke keer om 19.00 uur in de Remonstrantse kerk aan de 
Zuidkade. We borduren voort op het format van de afgelopen jaren met elke vesper een andere 
voorganger en eigen muzikaal ensemble. De rode draad door de vespers zijn dit jaar de O-antifonen 
die voor en na het Magnificat in de Vespers van 17 tot en met 23 december traditioneel gezongen 
worden. We kijken uit naar mooie vespers in onze voorbereiding op het grote Kerstfeest.  
Verder gaat er een nieuwe rouwgroep van start waarover u via andere kanalen misschien al wat 
gelezen hebt. Als Samenspraak ondersteunen wij dit initiatief van harte.  
Namens Samenspraak, Ruud Vink  
 

MISSIEMAAND 
 
Collecte  
Onder de titel ‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben’ 
(Handelingen 4,20) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.  
Missio laat u kennismaken met het bij ons relatief onbekende 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. 
Macenta is een plaats in het bisdom N’Zérékoré, in de regio Guinee Forestière in het zuiden 
van het land. Het gebied is niet erg ontwikkeld. De mensen leven voornamelijk van de 
landbouw, die vaak nog ambachtelijk en met ouderwetse methodes wordt bedreven. Het 
leven is er primitief en er is veel analfabetisme, met name onder vrouwen en meisjes. De 
zusters willen daar verandering in brengen door voorlichting, bewustwording en onderwijs. 
Dit jaar ondersteunt Missio concreet 3 projecten in bisdom N’Zérékoré  

1. De uitbreiding van de basisschool in Macenta 
2. Nieuwe bedden voor de kinderen in Huize St. Rita 
3. Ondersteuning weeshuis St. Kisito in Gouécké 

 
Op Missiezondag 24 oktober wordt over de hele wereld in de katholieke Kerk gecollecteerd 
voor het pastorale werk van parochies in de derde wereld. Missio is geheel afhankelijk van 
vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs en ontvangt geen subsidie van de overheid. 
Stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag 
of geef tijdens de collecte op 24 oktober. 
 

Boodschap van de paus 
Ieder jaar schrijft de paus een speciale boodschap voor Missiezondag. Dit jaar met de titel 
'We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben'. We worden 
opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen. De 
volledige boodschap van de paus kunt u hier nalezen. 
Boodschap-van-paus-Franciscus-voor-Missiezondag-2021.pdf (missio.nl) 

 

https://www.missio.nl/doneer/
https://www.missio.nl/wp-content/uploads/2021/09/Boodschap-van-paus-Franciscus-voor-Missiezondag-2021.pdf


ZIEKENZALVING IN DE SINT VICTORKERK 
 
Het sacrament van de zieken: teken dat God zijn mensen in hun zwakheid nabij wil zijn. 
Wanneer we ziek zijn of ouder worden, merken we dat we zwakker worden, dat wij minder 
kunnen. We kunnen niet meer leven zoals we gewend waren. Dat is een moeilijk proces. We 
hebben dan Jezus’ kracht en Gods aanwezigheid nodig om te dragen wat een mens niet 
alleen dragen kan.  
In die situaties kan het sacrament van de zieken die kracht en dat inzicht geven. 
Er zal in onze geloofsgemeenschap weer een gezamenlijke ziekenzalving plaatsvinden.        
Op donderdagavond 28 oktober is er om 19:00 uur in de Sint Victorkerk een 
Eucharistieviering met een gezamenlijke ziekenzalving. Iedereen die dit wil, kan hieraan 
deelnemen. Uw familie mag en kan hierbij aanwezig zijn. Na afloop na de viering wordt er 
koffie / thee geschonken in de Victorzaal.  
Wanneer u deel wilt nemen kunt u zich aanmelden via het secretariaat tel: 0182-612452, 
waddinxveen@sintjandd.nl. Ook liggen er inschrijfformulieren in de kerk, die u bij het 
secretariaat in de brievenbus kan stoppen.  
 
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. 

 
 

 
Boekenmarkt en bridgedrive 
De versoepelingen zijn op dit moment zodanig dat we als VAC weer onze welbekende VAC-
activiteiten kunnen organiseren. Dat geldt voor de boekenmarkt en de Victor bridgedrive.  
De boekenmarkt vindt plaats op 9 oktober. Om 9.30 uur gaan de deuren open en kan 
iedereen tot 15 uur zijn of haar keus maken uit het grote aanbod van boeken, cd’s, dvd’s, lp’s, 
puzzels, spellen, gelegenheidskaarten, maar ook speelgoed en religieuze artikelen. Ook is er 
weer een flink assortiment jam, wijn en kaarsen. De opzet is wel enigszins aangepast en 
wordt rekening gehouden met corona. Zo zijn er looprichtingen en worden er 
meerdere ruimtes gebruikt. 
 
Op zaterdag 30 oktober vindt de 40ste Victor bridgedrive plaats. Inschrijven voor de 
bridgedrive kan bij Marian de Groot, tel. 0182-613591 of mariandegroot@casema.nl. Er 
kunnen maximaal 48 paren deelnemen. De kosten zijn 20 euro per paar. Net als de 
voorgaande keren wordt de bridgedrive gehouden in "de Hooge Noot", Jan Willem Frisoweg 
1a in Waddinxveen. De RIVM regels worden gehanteerd. Bij binnenkomst (tussen 9.00 en 
9.30 uur) wordt U gevraagd naar Uw QR-code of vaccinatiebewijs. De inschrijving sluit op 28 
oktober. 

mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
https://www.vac-victorkerk.nl/
mailto:info@vac-victorkerk.nl


Klaverjassen  
Er kan weer geklaverjast worden! 1 oktober was de tweede klaverjasavond van het seizoen 
2021-2022. Er werd gekaart met 16 personen. Het was een gezellige avond. Truus van der 
Wal werd eerste met 5.386 punten, Truus Vink tweede met 5.311 punten en Joop Brosens 
werd derde met 5.254 punten. In het totaalklassement staat Truus van der Wal eerste, 
gevolgd door Jacques Tschroots en Carisia van Berkel. Het volledige klassement is te vinden 
op www.vac-victorkerk.nl (nieuws → terugblik activiteiten). 
 

 
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  
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: 5 november en 10 december  
- Boekenmarkt: 9 oktober van 9.30 tot 15 uur  
- Victorbridgedrive: 30 oktober van 9.30 tot 17 uur  
 
 
COLOFON 
 
Het volgende Victorientje verschijnt op 22 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 

mailto:info@vac-victorkerk.nl
mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
http://www.sintjandd.nl/

