
 

 

 
Nr. 186 – za. 2 okt. t/m vr. 22 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 
2 en 3 okt. - Collecte voor Wereldmissiedag voor de kinderen 
2 en 9 oktober – Pelgrimini, parochiebedevaart 
9 okt. – 14.30u Willibrorduskerk - Afsluitende gebedsviering Pelgrimini  
9 en 10 okt. - Deurcollecte Oogstdankdag voor daklozen  
10 okt. – Ankerzondag in Gouda (zie Voorloper) 
13 okt. – Leerhuis, Maria 
15 okt. - Sam’s kledingactie 
24 okt. - Jubileum Pastor Kuipers 
 
Familieberichten  
Overleden: Wilhelmina van Vliet – van Dijk (Mien) 

Maatregelen m.i.v. 25 september 
N.a.v. de recente regeringsmaatregelen hebben de Nederlandse 
bisschoppen een aantal maatregelen afgekondigd.  

Wat wel is veranderd: 

 De anderhalve meter afstandsregel wordt opgeheven. 
 Vooraf aanmelden en registreren vervalt. 
 In de kerk mogen alle plaatsen weer worden gebruikt. Houdt wel 

rekening met elkaar bij het kiezen van een plaats als wel bij het 
lopen door de kerk. Respecteer de behoefte van anderen om 
afstand te houden. 

 Voorlopig blijven wij de banken nog om en om gebruiken. 
 U mag weer meezingen met de liederen. 

mailto:redactie.bodegraven@sintjanddd.nl
mailto:redactie.bodegraven@sintjandd.nl
http://www.sintjandd.nl/


 

 

 We moeten bij de uitreiking en het ontvangen van de Communie 
een nieuwe gewoonte aanleren. Na de uitnodiging tot de 
Communie zal de voorganger (zoals gebruikelijk) de hostie tonen en 
“Lichaam van Christus” zeggen, waarop allen antwoorden met 
“Amen”. De uitreiking van de H.Communie daarna zal zwijgend 
verlopen. 

Wat niet is veranderd: 

 Er is tijdens de viering geen collecte. U kunt uw bijdrage 
voorafgaand aan de viering in de collecteschaal doen. 

 Tijdens de vredeswens schudden we geen handen. 
 
Pelgrimini 
Op zaterdag 2 en 9 oktober vindt de Pelgrimini plaats in onze parochie. 
Meer hierover leest u in de Voorloper. Op zaterdag 9 oktober wordt de 
Pelgrimini afgesloten in Kevelaer (Bodegraven) met een gebedsviering 
om 14.30 uur.  Er worden voor deze dag bijzondere kaarsen  gezocht,  
zodat de Willibrorduskerk een kaarsenkapel  mag worden zoals in 
Kevelaer.  Heeft u een bijzondere kaars, wellicht met een verhaal,  
neemt u dan a.u.b. contact op met het secretariaat. 
bodegraven@sintjandd.nl of 0172-612255. 
 
Oogstdankdag 

Op zondag 10 oktober is er een deurcollecte voor Oogstdankdag, deze 
collecte is bestemd voor Missionaries of Charity. Ofwel bekend als de 
zusters van Naastenliefde die dagelijks maaltijden verzorgen voor 
daklozen in Rotterdam. Voorheen verzamelden we producten van de 
oogst en andere houdbare producten. Maar tijden veranderen! Wij 
vragen u nu te delen middels uw geldelijke  bijdrage in deze 
deurcollecte. Van harte aanbevolen!  Of maak uw bijdrage over op rek.  
NL18 ABNA 0235743410. 
 
Priesterfeest pastor Kuipers 

Op 24 oktober a.s. hoopt pastor Winfried Kuipers in de St. 
Willibrorduskerk in Bodegraven zijn 40-jarig priesterfeest te 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 
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kennen. 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. 
 
Leerhuis - Maria 

Jopie Koop, gebedsleider, vertelt aan het begin van Mariamaand 
oktober, op 13 oktober, een persoonlijk verhaal over Maria en de 
Rozenkrans. Wat is er over Maria bekend in o.a. het evangelie van 
Lucas. Meer info in de Voorloper. Aanmelden via leerhuis@sintjandd.nl 
 
Sam’s kledinginzameling Cordaid Mensen in Nood 

Vrijdag 15 oktober is de inzameling naast de Willibrorduskerk. Van 8:00 
tot 13:00 uur staan wij klaar om uw kleding, schoeisel, huishoudtextiel 
in ontvangst te nemen. Meer informatie in de Voorloper of via  
www.samskledingactie.nl Michel en Wilma Kool 
 
Gebedsintenties 
Vr. 1 okt. 9.00u - uit dankbaarheid voor een 50-j. huwelijk en voor de 
fam. Huysmans,  Corrie van Velzen – Duits, fam. Koot – van der Maat, 
fam. Steenbergen en fam. De Vries. 
Za. 2 okt. 10.00u -  Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. 
Ouders van der Klauw – van der Meer, ouders Agterof – Pouw, Suze 
Linschoten, Jan en Anneke van den Bosch – van de Poll, ouders van 
Bunningen Schuttelaar en Jan van Bunningen, ouders Piet en Bep 
Walraven – Blom en Barbara, fam. Agterof – van der Steen, Joop 
enWilly Vergeer – Veelenturf, Marnix Grüter, Jan van Dijk, fam. Vergeer 
– Bunnik. 
Zo. 10 okt. 9.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Pastor 
Paardekooper, Jaap en Rie de Wit – van Egmond, Ans van Dijk – van 
Leeuwen, Will Heemskerk, fam. Agterof – van der Steen, ouders Sauer 
– Epping, ouders Joop en Willy Vergeer – Veelenturf, pastor van der 
Meer, Coks van Diemen – van Veldhuizen. 
Za. 16 okt. 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. fam. 
Rietveld – Oonk, tante Sientje en Jan, ouders van Zoest – Kromwijk, 
Anny en Leo de W Jan, Tiny en Wim van Leeuwen. 
Vr. 22 okt. 9.00u - Ouders van Velzen – Hillenaar, Dirk Boekhorst. 
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Weekinfo 
    27e zondag door het jaar 

Za. 2 okt 19.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    Middenkoor  

Zo. 3 okt 9.00 Aanbidding    
Ma. 4 okt 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

Vr. 8 okt 9.00 Woord- en Communieviering pastor Lijesen 
       

    28e zondag door het jaar 

Za. 9 okt 19.00 Woord- en gebedsviering gebedsleider 

    Cantorij   
Zo. 10 okt 9.00 Eucharistieviering pater Hoogland 

    Dameskoor  
Ma. 11 okt 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

Vr. 15 okt 9.00 Woord- en Communieviering pastor Lijesen 
       

    29e zondag door het jaar 

Za. 16 okt 19.00 Eucharistieviering pater Peelen 

    Herenkoor   
Zo. 17 okt 9.00 Aanbidding    

Ma. 18 okt 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  
Vr. 22 okt 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

       

    30e zondag door het jaar 

Za. 23 okt 19.00 Woord- en gebedsviering gebedsleider Gerry Postma 

    Jongerenkoor 
 

 

Zo. 24 okt 9.00 Eucharistieviering (40-jarig 
priesterjubileum van pastor 
Kuipers) 

pastor Kuipers 

    Herenkoor   
    Koffiedrinken na de viering 

 
 

 


