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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 11 NOVEMBER 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 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 
 
Zondag 31 oktober 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
met muzikale medewerking van Voces Novae 
Intenties: Corry Pappot-van Schie, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, André Eggermont, 
Jan Boekhorst & Riet Boekhorst-den Hollander, Overleden Oudes Verbakel-Steenkamer,  
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Johannes Rip, Frans Schwiebbe & To Schwiebbe-Gerts 
Alie Bunnik-Karsten, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 31 oktober 14:00 uur Doopviering Ruby Gelderblom 
Zondag 31 oktober 15:00 uur Doopviering Youri Monster en Roef Mimpen 
 
Zondag 31 oktober 16:30 uur Marialof pastoor van Klaveren 
met muzikale medewerking van gelegenheidskoor 
 
Dinsdag 2 november 19:30 uur Gebedsviering t.g.v. Allerzielen  
Dhr. Goemans & Mevr. Van der Meerschaut 
met muzikale medewerking van Schola Sint Victor 
Tijdens de viering zullen alle overledenen van afgelopen jaar worden herdacht, 
Intenties: Corry Rip-Steenbergen, Jan Boekhorst & Riet Boekhorst-den Hollander, Cees van der 
Klauw, Joop van Berkesteijn, Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk, André Eggermont,  
 
Donderdag 4 november 19:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
Intentie: Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 7 november 11:00 uur Eucharistieviering pater Hoogland 
met muzikale medewerking van Themakoor His Revolution, tevens deurcollecte voor oecumene 
Intenties: Ton van Leeuwen, Maria Elizabeth Theresia Moons-van Wijk & kleine Annie Moons,  
Riet Verwoerd-van der Zwet, Agnes Maria van der Reijken-Brand, Gerard Heemskers,  
Overleden familie Verweij-van Berkesteijn, Rie Segers-Gerts, Rita Wubben-van Dam,  
Johannes Rip, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 11 november 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intentie: Overl. Fam. Rip-Nederhoff 

http://www.sintjandd.n/


• 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.  

• Wilt u gebruik maken van de Chauffeursdienst, neemt u dan contact op met het secretariaat. 
 
 

AGENDA KOMENDE ACTIVITEITEN  

 
Er worden weer veel activiteiten, bijeenkomsten, bijzondere vieringen en evenementen 
georganiseerd binnen en buiten de parochie. Hieronder een overzicht van de activiteiten die in de 
komende maand gehouden worden met een link voor meer informatie. 
 
24 oktober  09:00 uur Priesterfeest pastor Kuipers 
    Voor meer informatie zie Pastor Kuipers 40 jaar priester  
 
25 oktober 20:00 uur Vrouwenactiviteit = GEANNULEERD 

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

Voor meer informatie bel het secretariaat: 0182 612452 
 
29 oktober 20:00 uur Concert Concordia in de Victorkerk 
    https://www.concordia-waddinxveen.nl/evenement/victorconcert-2021/ 
 
30 oktober 09:30 uur VAC Bridgedrive 

Voor meer informatie zie www.vac-victorkerk.nl 
 
31 oktober 16:30 uur Marialof in de Victorkerk 
    Voor meer informatie zie https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/marialof/ 
 
1 november 19:30 uur Parochiebrede viering Allerheiligen in Gouda 
 
2 november 11:00 uur Parochiebrede viering Allerzielen in Gouda 
 
3 november 19:30 uur Leerhuis in Boskoop over bidden 
    Voor meer informatie zie Leerhuis gaat weer open!  
 
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 
 

12 november 20:00 uur Inloopavond VAC in de Victorzaal 
 
14 november 09:30 uur Ankerzondag in Gouda 
    Voor meer informatie zie Ankerzondag  
 
17 november 19:30 uur Leerhuis in Boskoop over de geloofsbelijdenis 
    Voor meer informatie zie Leerhuis gaat weer open!  
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ZIEKENZALVING IN DE SINT VICTORKERK – 28 OKTOBER 

 
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. Uiteraard kunt u ook zonder vooraf aan te melden naar de viering 
komen. 
 

 

MARIALOF – 31 OKTOBER 

 
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. De viering is ook te volgen via de kerkomroep 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 
 
  

ALLERZIELEN IN WADDINXVEEN – 2 NOVEMBER 
 
Elk jaar met Allerzielen gedenken we de overledenen, 
met name de overledenen van het afgelopen jaar. We 
doen dit samen, met woorden en rituelen, het aansteken 
van kaarsen en het noemen van de namen van de 
overledenen van het afgelopen jaar. We staan stil bij het 
overlijden, het verlies en de rouw, maar vooral ook bij de 
verrijzenis. 
Binnen de geloofsgemeenschappen van onze Parochie 
Sint Jan de Doper doen we dit dan ook in het licht van 
de Bijbelverhalen en ons verrijzenisgeloof. De 
Allerzielenviering wordt gezien en ervaren als een 
wezenlijk onderdeel van het liturgische jaar voor hen die 
geloven in de verrijzenis en het eeuwige leven. 
Met Allerzielen gedenken we als Kerk daarom niet alleen onze dierbare overledenen, maar staan 
we ook stil bij de boodschap van de verrijzenis, een leven bij God, in Zijn Licht. Een boodschap die 
het Evangelie ons aanreikt. 
In onze geloofsgemeenschap wordt met Allerzielen ’s avonds om 19:30uur een gebedsdienst 
gehouden in de Victorkerk om in het bijzonder te gedenken degenen die in de periode van eind 
oktober 2020 tot eind oktober 2021 ons (zijn) ontvallen, en diverse oud pastors en diakenen. 
We nodigen u van harte uit voor deze gebedsdienst om samen uw dierbare overledenen te 
gedenken en troost te vinden voor verdriet op onze levensweg. 
Er is vóór de gebedsdienst geen herdenkingsdienst op de begraafplaats van de Victorkerk. Wel 
kunt u op eigen gelegenheid vóór de gebedsdienst naar de begraafplaats gaan. De begraafplaats 
is verlicht. Ook na afloop van de gebedsdienst wordt u de gelegenheid gegeven om naar de 
begraafplaats te gaan.  Na de gebedsdienst zal er voor belangstellenden koffie en thee worden 
aangeboden in de Victorzaal. 
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ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN PAROCHIEBREED 

 
Het hoogfeest van Allerheiligen wordt gevierd op maandag 1 november om half 8 ’s avonds in de 
Josephkerk in Gouda. Voorganger is pastoor van Klaveren.  
Op Allerzielen is de parochiebrede eucharistieviering op dinsdag 2 november om 11 uur in de 
Josephkerk waarbij het pastorale team zal voorgaan. We gedenken gezamenlijk alle gestorvenen 
van de parochie. Voor hen wordt gebeden, in de hoop en met het geloof dat zij eens mogen 
wonen in het huis van God.  Weet u bij allebei de vieringen welkom. Als u wil kunt u een intentie 
voor deze vieringen opgeven via het secretariaat in Gouda, gouda@sintjandd.nl. De vieringen zijn 
ook te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk 
 
 

CONCORDIA SPEELT KLASSIEK MET EEN TWIST IN SINT VICTORKERK – 29 OKTOBER 

 
Op 29 oktober a.s. speelt het harmonieorkest van Concordia voor het eerst in twee 
jaar weer een concert in de Sint Victorkerk in Waddinxveen. Het concert 
begint om 20.00 uur in deSt. Victorkerk . 
Geniet onder meer van de klanken van de grote slagvelden van Rome, 
de spannendste duels in het Wilde Westen en de mooiste details in de 
amberzaal in Sint-Petersburg. Meer informatie over dit concert vindt u 
op www.concordia-waddinxveen.nl of via onze Facebookpagina! 
Concordia Waddinxveen is de enige muziekvereniging van 
Waddinxveen. Het harmonieorkest speelt door het jaar verschillende 
concerten. Daarnaast bestaat de vereniging uit een opleidingsorkest en 
een startersorkest (gezamenlijk met Excelsior Boskoop), een 
blaaskapel en verschillende ensembles. 
 
 

MANTELZORG IN WADDINXVEEN PRAAT MEE OP 4 NOVEMBER 

 
Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. 
Op 04 november 2021 om 20.00 organiseert de Participatie Adviesraad (PAR) van Waddinxveen 
een dialoog over mantelzorger zijn en wat nodig is voor hen aan hulp en ondersteuning. Tijdens 
deze avond, die plaatsvindt in Cultuurhuys De Kroon (Gouweplein 1 in Waddinxveen), gaan we na 
een korte inleiding in dialoog over de toekomst van de mantelzorg in Waddinxveen. Dat doet de 
PAR graag met de mantelzorgers van nu uit Waddinxveen en met Waddinxveense burgers en 
organisaties die hier direct of indirect op dit moment bij betrokken zijn en/of zien dat mantelzorg 
onderdeel wordt van ‘morgen’. Het doel van de avond is dat de PAR met de uitkomst van de 
dialoog van deze avond een ongevraagd advies over mantelzorg in Waddinxveen uitbrengt aan 
het College van B&W van de gemeente Waddinxveen. 
Meer weten zie http://www.par-waddinxveen.nl/kalender-par/29-los/82-de-par-en-
mantelzorg.htmlof wilt u zich aanmelden voor deze avond? Mail naar secretariaat@par-
waddinxveen.nl.  Praat u mee?  
  
 

START DIOCESANE FASE BISCCHOPENSYNODE EN START JAAR VD SACRAMENTEN 
 

Op zondag 17 oktober is het Jaar van de Sacramenten gestart en begon de ‘diocesane fase’ van 
de bisschoppensynode die in 2023 plaatsvindt in Rome (‘Voor een synodale Kerk: communio, 
participatio, missio’). Op verzoek van paus Franciscus ging het bisdom Rotterdam van start met 
een bisdombrede eucharistieviering, deze viering is terug hier terug te kijken.  
Er is een gebedskaart uitgegeven die ook in de Victorkerk achter in de kerk ligt en  een voorlegger 
omwille van een goed verstaan van het synodale proces. 
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TUSSENBEIDE 

 
In de kerk ligt de nieuwe uitgave van de Tussenbeide om mee te nemen met o.a. een leuk 
interview met onze “dinsdagavondlector” Koen van der Ham. 
 
 

NIEUWS VAN DE VICTOR ACTIVITEITEN COMMISSIE (VAC) 

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

 

 
Het VAC-winkeltje in het voormalige 
jeugdhonk verkoopt allerhande VAC-
artikelen, zoals wijn, jam en kaarten, maar 
ook puzzels en religieuze artikelen.  
Het winkeltje is open voor en na de 
vieringen in de Victorkerk (op zondag en 
donderdag) 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.  
  

 

 
Afscheid Joop Brosens van de VAC 
Na vele, vele jaren van grote inzet bij een groot aantal 
VAC-activiteiten (zoals de wijnverkoop, de boterletters en 
het klaverjassen) heeft Joop Brosens op 23 september 
tijdens een gezellige avond afscheid genomen van de VAC. 
Tijdens deze avond werd Joop toegesproken en in het 
zonnetje gezet. Vanwege zijn grote verdiensten voor de 
VAC en de geloofsgemeenschap Sint Victor ontving Joop 
een beeldje (in zilver-tin) van de Onze Lieve Vrouwe van 
Waddinxveen. Joop was er zichtbaar blij mee. Enkele foto's 
van de avond staan op de VAC-website. 

 

 
Terugblik boekenmarkt 9 oktober 
Het was weer een ouderwets gezellig evenement met een mooie opbrengst van zo'n € 1.100! 
Gezien de korte tijd die zat tussen het bekend maken en de daadwerkelijke boekenmarkt toch een 
bijzonder mooi resultaat. En natuurlijk geldt altijd: alleen mogelijk met de hulp van alle sjouwers, 
opbouwers en inrichters op vrijdag en op zaterdag.  
Dit keer had de boekenmarkt een wat andere aanpak dan anders door de vaste looproute, boeken 
aan één kant van de gangpaden en het betrekken van de Victorzaal bij het geheel. We hebben 
complimenten gekregen en ook een paar tips voor een volgende ronde mochten we dan 
overwegen dezelfde aanpak te hanteren.  
 
Bridgedrive 
Op zaterdag 30 oktober vindt de 40ste Victorbridgedrive 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. 

https://www.vac-victorkerk.nl/
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Boterletteractie 
Ook dit jaar organiseert de VAC een boterletter-actie. Bestelformulieren voor deze overheerlijke 
boterletters van van Welzen zijn binnenkort beschikbaar. U kunt uw bestelling ook doorgeven via 
info@vac-victorkerk.nl (graag onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer 
en het aantal boterletters). De boterletters kosten 6 euro per stuk. Ze zijn af te halen na afloop van 
de kerkdienst op zondag 21 en zondag 28 november of tijdens de Kerstmarkt van 27 november.   
 

Inloopavonden VAC 
Naast de vergaderingen van de VAC organiseert de VAC sinds kort open inloopavonden op de 
tweede donderdag van de maand, aansluitend aan de donderdagavond viering. Iedereen is van 
harte welkom om een kop koffie of thee mee te drinken. Aansluitend nemen we VAC-activiteiten 
door, soms zijn er doe-activiteiten (ter voorbereiding van VAC-activiteiten), maar alles in een 
ongedwongen sfeer. U kunt alleen een kop koffie of thee meedrinken, en daarna weggaan, maar 
als u wilt kunt u ook langer blijven. De volgende bijeenkomst is 12 november.  
KOMT U OOK EEN KEER? 

 
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  
- Victorbridgedrive: 30 oktober van 9.30 tot 17 uur  
- Klaverjassen: 5 november, 10 december 2021, 7 januari en 4 februari 2022 
- Kerstmarkt: 27 november (inleveren overtollige Kerstartikelen op 20 november van 10 tot 12 uur 
op de pastorie) 
- Boekenmarkt: 5 maart 2022 
 
 

COLOFON 

 
Het volgende Victorientje verschijnt op 5 november 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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