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Mijn zus is boos op me, teleurgesteld, verdrie-
tig. Ze praat nog wel met me, maar soms valt 
het stil tussen ons. Boos, teleurgesteld en ver-
drietig omdat ik me heb laten vaccineren en 
ook niet terugdeins voor een boostershot. Nog 
bozer, verdrietiger, nog meer teleurgesteld was 
ze toen ik vrolijk meedeelde dat ik ook voor de 
griepprik ben gegaan! Ik hou wel van een beet-
je onrust binnen de familie. De opmerking die 
grappig bedoeld was: ‘Maar ze zijn gratis’ werd 
door mijn grote zus niet als grappig ervaren.

U begrijpt, ik bereid me voor op wat komen gaat. 
Niet dat ik bang ben dat een of ander raar virus het 
op mij gemunt heeft, maar uit verantwoordelijk voor 
mezelf en naar de ander, ook voor wat mij gegeven 
is. Iemand vertrouwde mij ooit toe: ‘Zorg goed voor 
je dondertje, want je zieltje woont er in.’ Als mijn zus 
dit leest zegt ze: ‘En juist daarom niet inenten!’

Ik bereid me graag voor op wat komen gaat. Is het 
omdat een goede voorbereiding het halve werk is? 
Omdat voorbereiding ook een soort voorpret is? 
Misschien wel, maar vooral omdat het jezelf en je 
omgeving ten goede komt, het recht doet aan wat 
je viert!

Wat ben je gezegend als je de rust, de ruimte en 
de middelen hebt om het Sinterklaasfeest voor te 
bereiden, te vieren en ervan te genieten, voluit! Wat 
ben je gezegend als je de advent mag beleven, niet 

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaat-
selijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij al 
dan niet te plaatsen en in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:  
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.  
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn. 

Leden pastoraal team 

Vlnr: pastoraal werker Lijesen, diaken Schuurmans, 
pastoor Van Klaveren, pastor Kuipers, pastoraal 
werkster Van Winden. 
Contact: telefoon 0182-513056, bereikbaar van  
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of via 
parochie@sintjandd.nl 

Pastor van Dienst
Een lid van het pastoraal team is de gehele 
week bereikbaar voor specifieke en dringende 
pastorale vragen. De Pastor van Dienst is telefo-
nisch bereikbaar via 0182-586036. 

De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper. De geloofsgemeenschappen van de parochie Sint Jan 
de Doper: St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda; St. Johannes'  
Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk; St. Victor in Waddinxveen. Het Centraal Parochie 
Secretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. Telefoon 0182-513056. E-mail: parochie@sintjandd.nl.  
Website: www.sintjandd.nl.
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PASTORALE

Pepernoten, kerstkrans en oliebollen

Kerstmis 

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan 
van corona, voor iedereen van ons een donkere peri-
ode. Om maar wat maatregelen te noemen: de lock-
down, de avondklok, geen bezoek thuis of op bezoek 
gaan. Verlichting vinden in de kerk was niet mogelijk, 
de kerk was gesloten. De donkere periode is nog niet 
voorbij. Maar toch, kerkbezoek is weer mogelijk, met 
meer mensen. Uiteindelijk zal er weer licht komen. 

We gaan ook weer richting het licht van Kerst.

In de periode voor de kerst is er veel aandacht voor 
het licht: de straten, huizen en tuinen hangen vol 
verlichting.  De lichtjes, adventskaarsen in kerken, 
de lampjes in sparrenbomen, glinsterende lichtjes 
voor de ramen hebben te maken met wat het deze 
dag is en wat we vieren: kerst, het feest van licht. 

Kerstfeest gaat natuurlijk niet om dit soort lichtjes, 
het gaat over de komst van de geboorte van Jezus:

Het licht dat Hij brengt is het licht voor de mensen.
Hij is het Licht dat schijnt in het donker.
En het Licht heeft het gewonnen van het donker.

– Uit: Johannes 1 –

Graag tot ziens in de kerk bij de vieringen die er rond 
de advent en kerst zijn. Wij wensen u alvast een ge-
zegend Kerstmis, een goed uiteinde van dit jaar en 
een goed begin van 2022. Reacties naar aanleiding 
van deze Voorloper kunt u sturen naar redactie@
sintjandd.nl. 

Redactie Reeuwijk

omver wordt geblazen door Jinglebell en de nacht-
merrie van een White Christmas.

Wat zijn wij gezegend dat in de kerstnacht in al onze 
kapellen, kerken, kathedralen, kloosters en abdijen 
het Gloria weer mag klinken als nooit te voren: Glo-
ria in Excelsis Deo!

Wat wordt jouw huis gezegend en allen die daar wo-
nen, die er in- en uitgaan, als op Driekoningen de 
huiszegen wordt uitgereikt: C+M+B 2022!

Maar zover is het nog niet, alles op zijn tijd! Geze-
gend ben je als je de rust hebt om voor te bereiden, 
stap voor stap, feest voor feest! Ik weet, het is moei-
lijk om zo te leven, maar pepernoten, kerstkrans en 
oliebollen eet je ook niet door elkaar. Je maag weet 
dat. Daarom ben je een gezegend mens als je alles 
op zijn tijd doet, zo krijgt het de aandacht die het 
verdient. Laten we elkaar daar een beetje bij helpen.

Pastor Rob Lijesen

Viering van Barmhartigheid

Ter voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis 
worden op verschillende plaatsen vieringen van 
Barmhartigheid gehouden. De avond begint met 
een viering, met daarin een gewetensonderzoek 
en boetemoment. Aansluitend is er uitstelling 
van het Allerheiligste en aanbidding. Ook is er ge-
legenheid voor het ontvangen van het Sacrament 

van Boete en Verzoening. De viering wordt afge-
sloten met de zegen met het Allerheiligste.

Vieringen van Barmhartigheid zijn op vrijdag 17 de- 
cember om 09.00 uur in Bodegraven, maandag 
20 december om 19.00 uur in Gouda en donder-
dag 23 december om 19.00 uur in Waddinxveen.

http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
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De digitale adventsretraite 2021 van de jezuïeten

Voordat het kindje in de kribbe ligt...

'Hoop bedriegt niet' is de titel van de advents-
retraite 2021. De retraite gaat op zondag  
28 november van start en loopt tot zaterdag 
25 december. Deelnemers aan de digitale re-
traite krijgen dagelijks een gebedsmail met 
bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en 
technische gebedstips. Het geheel vormt een 
innerlijke reis om het mysterie van Kerstmis 
intenser te beleven.

Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: 'De 
decembermaand is voor veel mensen een drukke 
periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: 
laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale re-

traite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit 
feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier 
weken inspireren door bijbelse woorden: hoop, ver-
wachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij 
mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.'

U kunt zich voor deze gratis digitale retraite in-
schrijven via www.ignatiaansbidden.org.

Deelnemers van de retraite worden tijdens de 
advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te 
nemen aan de geleide zoom-meditaties van een 
half uur. Die worden verzorgd door de auteur van 
de digitale retraite, jezuïet Jan Stuyt. Afgelopen 
jaar is gebleken dat deze meditaties het gevoel 
verbonden te zijn met de 20.000 andere digitale 
retraitanten versterkt.

De organisatie achter ignatiaansbidden.org ver-
zorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de 
advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te 
helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in 
het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden 
van Gods aanwezigheid in hun leven.

Het is kerstavond, ik zie het al voor me! Een van je 
kinderen heeft een schoenendoos in zijn handen. 
Niemand ziet wat er in zit, maar het kind weet dat 
er iets waardevols aan hem is toevertrouwd: het 
kindje Jezus! Thuis was de doos zorgvuldig ge-
vuld met stro, het beeldje verpakt in bubbeltjes 
plastic of gewikkeld in een linnendoek. Het kind 
mocht het als een kostbaar geschenk naar de 
kerk dragen. Thuis was verteld dat het beeldje tij-
dens de gezinsviering zou worden gezegend om 
daarna thuis plechtig in de kribbe te leggen. Dus 
mocht u op de vroege kerstavond naar de kerk 
komen, weet dan dat er de mogelijkheid bestaat 
om het beeldje van het kindje te laten zegenen.

Pastor Rob Lijesen 

Leerling-online

In onze missie en visie is te lezen dat we als 
leerlingen van Christus onder anderen de op-
dracht hebben om God te leren kennen. Wat 
een grote opdracht is dat! Dat is er een die 
een leven lang meegaat… en dan nog! Een hele 
klus dus.

Maar het is wel een hele fijne opdracht! God leren 
kennen is liefde leren kennen, is naar eeuwig le-
ven verlangen, is samenspel en eenheid van Vader, 
Zoon en Geest overdenken, is zo veel meer. 'Hij wijst 
ons de weg naar een wereld van vrede, vreugde en 
gerechtigheid: het Koninkrijk van God', staat in de 
visie. Als gezegd: wat een fijne zoektocht is dat.
Hoe doe je dat? Een van de mogelijkheden is te 
vinden op dat wereldwijde web, het internet. Met 
name allerlei apps kunnen je bij je zoektocht van 
dienst zijn. Om je een beetje op weg te helpen, 
hieronder een paar voorbeelden die gratis be-
schikbaar zijn. 

Mijn Bijbel
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenoot-
schap biedt deze app aan om altijd en 

overal de Bijbel te kunnen lezen. Je kunt 7 ver-
schillende vertalingen downloaden, zoals de Nieu-
we Bijbelvertaling en de Bijbel in gewone taal. Er 
zijn blogs, er is de Bijbeltekts-van-de-dag. Ook zijn 
er leesplannen bij allerlei onderwerpen (Gebed, De 
vrucht van de Geest, Muziek in de Bijbel, enz.).

Bible for kids
Via animaties voor kinderen worden 
de grote verhalen uit de Bijbel verteld. 

Er is ook een spel waarbij je onderscheidingen 
kunt verdienen. Bij de vrolijk gekleurde tekenin-
gen kun je de verhalen zelf lezen of laten voor-
lezen en je kunt voor achtergrondmuziek kiezen. 

Christian art
Voormalig directeur van Sotheby’s 
maar nu priesterstudent in Rome, de 

Belg Patrick van der Vorst, combineert zijn ken-
nis van kunst met het christelijk geloof. Bij het 

evangelie van de dag zoekt hij een kunstwerk. Het 
kunstwerk en een bijbehorende reflectie hierop 
dienen als hulpmiddel om bij de evangelietekst te 
mediteren. (Een mooi artikel over Patrick en zijn 
roeping vind je op www.kerknet.be/kerknet-re-
dactie/artikel/kunstdealer-wordt-priester-inter-
view-met-patrick-van-der-vorst)

Bidden onderweg
Deze app is een initiatief van het Plat-
form voor ignatiaanse spiritualiteit 

(‘God zoeken en vinden in alle dingen, in het leven 
van alledag’) van de jezuïeten van de Lage Landen. 
Dagelijks is er een gebedspostcast met Bijbelle-
zing, muziek en reflectie. De teksten volgen het 
leesrooster. Verder zijn er ‘audioretraites’ en diep-
te-interviews te vinden. Ook zijn er ‘gebedstools’, 
zoals ademhalingsoefeningen en stilteoefeningen.

Youcat en Docat
Beide apps zijn in verschillende ta-
len in te stellen, helaas niet in Ne-

derlands. Wel in bijvoorbeeld Engels en Duits. 
Youcat is een catechismus voor jongeren en is 
goedgekeurd door de Congregatie van de Ge-
loofsleer in Rome. Over Docat zegt paus Francis-
cus: 'DOCAT answers the question: ‘What should 
we do?’; it is like a user’s manual that helps us to 
change ourselves with the Gospel first, and then 
our closest surroundings, and finally the whole  
world. For with the power of the Gospel, we can 
truly change the world.' Docat bevat een uittreksel 
van de sociale leer van de katholieke kerk en biedt 
mogelijkheden om deze samen met anderen te be-
studeren en wil inspireren om de samenleving te 
veranderen door de kracht van het evangelie. 

De app biedt je een dagelijkse dosis van 5 minu-
ten met het evangelie van de dag, een uitgelicht 
vers hieruit om te overwegen, een bijpassend on-
derwerp uit de sociale leer en een inspirerende 
quote. Er is een mogelijkheid om jezelf te motive-
ren om de dagelijkse 5-minuten-gewoonte vol te 
houden. Je verdient een ‘badge’ voor iedere keer 
dat je de dagelijkse dosis tot je neemt. 

Nellie Plaizier

http://www.ignatiaansbidden.org
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/kunstdealer-wordt-priester-interview-met-patrick-van-der-vorst
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/kunstdealer-wordt-priester-interview-met-patrick-van-der-vorst
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/kunstdealer-wordt-priester-interview-met-patrick-van-der-vorst
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Opbrengst Vastenactie 

Als we tijdens de Advent aandacht vragen voor de Ad-
ventsactie, dan is het netjes als we u de opbrengst van 
de Vastenactie melden. Er is maar liefst € 8.165,- door 
onze parochie opgebracht. We hebben ervoor gefietst, 
gewandeld, soep gegeten, gebeden en geschonken.

Voor de keuken in het Vincentiushuis in Brazilie was 
€ 3.600,- meer dan genoeg. De rest werd, zoals afge-
sproken, bestemd voor het coronaproject in Nigeria.

Hartelijke dank!
Pastor Rob Lijesen 

Kerstgevoel

U hebt misschien al vele malen meer advent en kerst 
gevierd dan ik. U weet natuurlijk waarom we dat vie-
ren. Toch sta ik er hier vandaag bij stil, want de tijd van 
advent staat in teken van 
het afwachten tot we kerst 
mogen vieren. De geboorte 
van de Messias, de redder 
die in de wereld gekomen 
is. Een feest dat hoop mag 
bieden, vreugde kan bren-
gen en mensen samen kan 
laten komen. Mag of kan, 
want het is helaas geen 
vanzelfsprekendheid dat de samenkomst voor elk 
mens plaatsvindt. 
Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijnse woord 
‘adventus’, dat ‘komst’ betekent, waarschijnlijk ook be-
kend. Toch was dit het woord dat mij aan het denken 
zette, zeker als ik dat combineer met mijn werk. Mocht 
u mensen kennen die in een verpleeghuis wonen, dan 
gaat u misschien wel eens op bezoek. Er zal u dan 
verteld worden hoe zeer er uitgekeken wordt naar uw 
komst. En niet alleen in deze tijd van december, wan-
neer we toch al veel samen komen en er veel activitei-
ten voor hen georganiseerd worden. Juist ook de rest 
van het jaar, wanneer het misschien niet zo verwacht 
wordt. 
Want als ik zie wat de komst van familie of oude beken-
den doet bij mensen die wonen in een verpleeghuis, 
dan zijn dat elke keer kleine ‘kerst-momentjes’. De 
vreugde die mensen ervaren bij het bezoek, de zin die 
mensen ervaren als ze samen mogen zijn met iemand 
die van betekenis is voor hen, het is bijzonder om te 
zien.
Dan betrap ik bij mijzelf hetzelfde gevoel als wanneer 
we kerst vieren. Ten diepste dat gevoel van hoop op 
een betere wereld, de mogelijkheid dat elk mens ge-
zien wordt in onze samenleving en misschien zelfs dat 
elke mens die een ander bezoekt een beetje redding 
kan brengen. 

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de re-
gio met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.

ADVENTSACTIE 2021

Gezonde start voor moeder en kind 

Net als andere jaren organiseert Ad-
ventsactie ook dit jaar de Adventsac-
tiecampagne. Dit jaar staat de campag-
ne in het teken van zorg voor moeder 
en kind rondom de zwangerschap. 

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg 
voor moeders en jonge kinderen: in 2019 
was de kindersterfte gedaald tot het 
laagste punt ooit. Bij moeders daalde het 
aantal sterfgevallen met meer dan een 
derde ten opzicht van 1990. Het helpt 
dus enorm deze kwetsbare groep te 
steunen met concrete hulp en dat geeft 
hoop!  

Onvoldoende toegang tot zorg 
Maar nog altijd halen jaarlijks ongeveer 
5,2 miljoen kinderen hun vijfde verjaar-
dag niet door bijvoorbeeld malaria of di-
arree en overlijdt er iedere twee minuten 
een moeder in het kraambed. Wereldwijd 
hebben miljoenen vrouwen nog altijd on-
voldoende toegang tot goede zorg. 

Hoe helpt Adventsactie?  
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich 

richten op goede, bereikbare zorg voor moeder 
en kind rondom de zwangerschap en de perio-
de erna. Zo steunen we in Somalië een gezond-
heidscentrum dat aanstaande moeders professi-
onele geboortezorg biedt. In El Salvador steunen 
we een ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze 
goed voor hun kinderen kunnen zorgen. In Gaza 
steunen we een medisch team dat zwangere 
vrouwen begeleidt voor wie de medische post te 
ver weg is en in Zimbabwe steunen we een op-
vanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere 
vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de beval-
ling kunnen afwachten. 
 
Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.  
Doneer op: NL28 RABO 0157 5731 41 t.n.v. RK  
Parochie Sint Jan de Doper. Onder vermelding 
van Vastenactie 2021.

www.adventsactie.nl

Afgesproken?

We hebben allemaal overvolle agenda’s. Zonder 
afspraak kun je niet meer zomaar bij iemand 
aankomen. Kent u al dat verhaal van die vader 
die huisarts was en zo’n drukke praktijk had en 
zoveel andere bezigheden, dat hij nooit tijd had 
voor zijn kinderen? Op een dag zaten zijn kin-
deren onder het spreekuur in de wachtkamer. 
Zij wilden hun vader ook wel eens spreken!

We gaan de adventstijd weer tegemoet. Advent: 
tijd dat we ons voorbereiden op 'de komst van Je-
zus'. Wat betekent Jezus’ komst op aarde voor ons 
leven? Kan Hij bij ons aankloppen? Is er nog tijd 
in ons drukke leven voor Hem, oftewel voor een 
stukje bezinning? 
God maakt geen afspraken met ons. Hij komt op 
de meest onverwachte momenten in ons leven. 
Door een toevallige ontmoeting, een onverwachte 
hulpvraag of misschien door een moment van in-
tens geluk of verdriet. Dat vraagt wel openheid en 
aandacht van ons. Als we helemaal gefixeerd zijn 
op eigen werk en bezigheden, dan merken we die 
komst niet op. God vraagt ons voortdurend waak-
zaam te zijn, voortdurend klaar te staan voor zijn 
komst. Dat is de boodschap van de teksten van de 
liturgie in de adventstijd.
Andersom kan wel: wij kunnen een afspraak met 
God maken: bijvoorbeeld om in de advent elke dag 
een bepaalde tijd voor Hem vrij te maken om wat 
te bidden en te mediteren. We kunnen met Hem 
afspreken dat we alle zondagen van de advent de 
viering in de kerk bijwonen. 
Schrijf het in uw agenda: een vaste tijd voor God. 
Dan kunt u anderen zeggen dat u op die tijd al een 
afspraak heeft. Ik hoop dat u dit jaar zo een bij-
zondere adventstijd beleeft.

Pastor Kuipers

http://www.adventsactie.nl  
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Gezegend ben je!

Sta op! Laat het Licht u beschijnen.
Sla uw ogen op naar het Licht: daar is de Heer! 
(Jesaja 60.1-6)

Deze woorden van de profeet Jesaja klinken 
op het feest van Driekoningen op 2 januari 
2022. Wij zijn gezegende mensen!

Driekoningen, dat is een bijzonder feest, van zoe-
ken naar het Licht, van de Weg wijzen naar Hem 
die ons zegent. Het verhaal vertelt van een ster die 
aan de drie wijzen, Balthasar, Melchior en Caspar, 
de weg wijst naar het Licht, naar het Christuskind. 
De wijzen hebben alles achter zich gelaten, zij had-
den een bijzondere ster gezien en zijn opgestaan 
en op reis gegaan, de ster achterna! Zij komen aan 
in Bethlehem en vinden daar de pasgeboren Je-
zus. Als vertegenwoordigers van de volkeren bren-
gen zij geschenken mee: goud,wierook en mirre. 

Zoals de wijzen zijn wij en veel mensen met ons, 
op zoek naar Licht, naar een andere  kijk op het 
leven, naar een nieuwe levensbron. We zoeken 
naar een nieuw antwoord op onze vragen over de 
zin van het leven. Samen met elkaar zijn we op 
weg, en wij wijzen elkaar de weg naar het Licht, 
naar Jezus Christus.

De drie koningen brachten op hun tocht geschen-
ken mee. Wat brengen wij mee als geschenk? Het 
mooiste geschenk dat wij aan het Christuskind 
kunnen aanbieden, is aandacht voor elkaar. Ook 
in 2022 zal daar behoefte aan zijn, bij ieder mens, 
bij kinderen, jongeren en ouderen en hoogbejaar-
den. Aandacht voor elkaar: een kaart sturen, even 
opbellen, op bezoek gaan. Meeleven met vreugde 
en verdriet in het leven. Zo laten we merken: jij 
bent niet alleen, er wordt naar je omgezien!
Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we 
elkaar een gezegend nieuwjaar. Op het feest van 
Driekoningen zegenen we ook, tijdens de eucha-
ristieviering, de huiszegenkaarten, met de tekst:

Christus + Mansionem + Benedicat
20 C+M+B 22
Christus + Zegene + dit huis

De gezegende kaarten nemen we mee naar huis 
en we geven ze een plaats in ons huis. De kaart 
herinnert ons er elke dag aan: gezegend ben je!
Als broeders en zusters in Christus worden we er 
dagelijks op uitgezonden om zelf deze ontvangen 
zegen steeds weer door te geven aan elkaar. Zo 
wordt het voor iedereen een gezegend nieuwjaar!

Paul Schuurmans, diaken

Vormsel

Met de huidige groep vormelingen zijn we 
goed op weg naar de vormselviering eind ja-
nuari. We hebben een enthousiaste groep van 
31 vormelingen met wie we al vijf keer bij el-
kaar gekomen zijn. We leren ze steeds beter 
kennen en ontdekken hoe het is om samen 
kerk te zijn.

Ondertussen zijn we ook druk bezig om vanaf fe-
bruari 2022 te starten met het nieuwe vormings-
traject voor alle jongeren die nu in groep 8 zitten. 
Een traject op een nieuwe basis: de zoektocht 
naar hoe het is om leerling van Jezus te zijn. De 
vormelingen komen in een groep met leeftijds-
genoten samen om gedurende drie jaar toe te 
werken naar het ontvangen van het vormsel. 
De bijeenkomsten zijn actief, gezellig en ver-
diepend. We komen in het eerste jaar zeven 
keer met de jongeren bij elkaar, ze blijven ge-
durende het hele traject als een groep bij el-
kaar. De gesprekken tijdens de bijeenkomsten 
helpen jongeren bij hun geloofsontwikkeling.

U ontvangt deze editie van De Voorloper kort voor 
onze geplande infoavond op dinsdag 30 novem-
ber om 19.30 uur in de Antoniuszaal naast de Jo-
sephkerk in Gouda. We vertellen u dan graag meer 
over wat het traject inhoudt. Houd de website in 

de gaten: www.sint-
jandd.nl/vormsel. Hier 

kunt u zich aanmelden 
voor de infoavond en vindt u 

daarna meer informatie. Ook als u vragen heeft 
of meer wilt weten, neem gerust contact op via 
vormsel@sintjandd.nl.

Peter Scheer

Start bijeenkomsten geloofsleerlingen

Neem jij de stap?  
Binnenkort gaan de bijeenkomsten voor de ge-
loofsleerlingen weer beginnen. Denk je er al lan-
ger over om katholiek te worden: vraag een ge-
sprek aan bij het pastoraal team.

Ben je katholiek opgevoed, gedoopt, heb je je 
Eerste Heilige Communie gedaan, maar ben je 
om welke reden dan ook niet gevormd en denk 
je daar nu over na? Sluit je ook aan bij de groep 

geloofsleerlingen en vraag het gesprek aan. In 8 
boeiende en persoonlijke avondbijeenkomsten 
en bijbehorende vieringen gaan we samen op 
weg naar de Sacramenten en de verdieping en 
verrijking van ons geloof leven en beleven. Neem 
contact met ons op via het centrale secretariaat 
via onderstaand emailadres of telefoonnummer.

Pastoraal team parochie Sint Jan de Doper
parochie@sintjandd.nl, 0182-513056     

http://www.sintjandd.nl/vormsel
http://www.sintjandd.nl/vormsel
mailto:vormsel%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
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Wil je God (beter) leren kennen?

Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament 

Bent u bevriend of getrouwd met een katho-
liek, maar zelf niet gedoopt? Heeft u op uw 
werk of sportclub wel eens gesprekken met 
een katholiek en wilt u wel eens meer weten 
over ons geloof? Of bent u wel gedoopt als 
baby maar heeft u daarna nooit meer iets ge-
leerd over het christelijk geloof? 

Misschien heeft u heeft vroeger wel godsdienstles 
of levensbeschouwing gehad: op school, 
van uw ouders of in gezinsvieringen of 
kinderwoorddiensten. Misschien bent u 
wel eens naar ouderavonden geweest 
voor eerste Communie of Vormsel van 
uw kind. Een enkel huwelijks- of doop-
gesprek. Maar wat weet u daar nog van? 

Zoals uw fiets of auto af een toe een on-
derhoudsbeurt nodig heeft, banden weer eens 
opgepompt moeten worden, olie ververst, re-
paraties en versleten onderdelen vervangen, zo 
vraagt ook onze relatie met God onderhoud. Een 
echte christen leeft in een permanente liefdesre-
latie met God.Daarom bieden we u de Alphacur-
sus aan: een aantal vormingsbijeenkomsten om 
God (beter) te leren kennen. 

Deze cursus is uitstekend geschikt voor mensen 
die vrijblijvend willen kennis maken met het chris-
telijk geloof. Misschien uw niet-katholieke levens-
partner (kom samen!), uw buurman, uw collega, 
uw vriend(in).

De Alphacursus bestaat uit 11 bijeenkomsten 
in een sfeer van ontmoeting en uitwisseling op 
woensdagavonden vanaf januari 2022 en een za-
terdag. Elke bijeenkomst begint met een warme 
maaltijd, vervolgens een inleiding op het thema 
en tenslotte een groepsgesprek er over waarin u 
zelf met uw vragen en reacties kunt komen. De 
Alphacursus laat alle vrijheid aan de deelnemers 
voor hun persoonlijke keuzen.

Waar gaat het over?
Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je bidden? 
Wat doet de heilige Geest? Hoe lees je de Bijbel? 
Wat is de Kerk? Hoe kan je als christen leven? Waar 
ervaar je God?
Kijk op: www.rk-alphacentrum.nl en op www.
sintjandd.nl voor meer informatie. Of bel pastor 
Kuipers: 06-82060904 (niet op maandag).

Geef je op via: alphacursus@sintjandd.nl
 
Voor de kosten van het eten en het cursusmate-
riaal wordt per avond een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. 

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt 
aanbidding gehouden in de kapel op de R.K. 
begraafplaats aan de Graaf Florisweg van 
19.30 en 21.00 uur. 

Kom eens binnen tijdens de aanbidding en ga 
gewoon eens even rustig bij Hem bidden. Als je 

niet weet wat of hoe te bidden: gewoon even in 
alle stilte bij Hem zijn, is ook goed. Of vertel Hem 
gewoon eens wat jou bezighoudt. Je kunt altijd 
naar Jezus toe komen om jouw dankbaarheid, 
problemen, zorgen, vragen, verdriet of spijt bij 
Hem neer te leggen. Je kunt Hem alles zeggen. 
Dát is bidden. 

Blijf dit doen

Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is de 
voorbereiding op de Eerste Heilige Communie 
nog niet van start gegaan. Wel is er heel wat 
gepuzzeld over hoe en wanneer we de kinder- 
en ouderbijeenkomsten kunnen houden. 

Dit valt niet mee na een jaar Eerste Heilige Com-
munie te hebben uitgesteld door alle maatregelen 
rond het coronavirus. En ook nu zal nog moeten 
blijken of wij vrij zullen zijn van maatregelen, maar 
plannen moeten in ieder geval gemaakt worden 
om projecten zoals de Eerste Heilige Communie 
op te kunnen starten. 

Er zijn heel wat enthousiaste vrijwillig(st)ers die 
hier achter de schermen mee bezig zijn. De scho-
len zijn hier allang niet meer mee bezig (dit was 
vroeger wel het geval). Als kerk werken wij toe 
naar dé dag dat uw kind zijn/ haar Eerste Heilige 
Communie mag ontvangen. Een groot feest waar 
altijd veel aandacht aan wordt gegeven door de 
kerk maar ook door u als ouders. 

Toch is het vooral belangrijk dat wij dit grote feest 
bewust beleven en echt inhoud geven. Want wat 
betekent het om Eerste Heilige Communie te 
doen? Soms wordt nog wel eens gedacht dat de 
Eerste Heilige Communie een van de zeven sa-
cramenten is. Dit is niet het geval. De Eucharis-
tie is een sacrament en tijdens de Eerste Heilige 
Communie zal het kind voor het eerst het sacra-
ment van de Eucharistie ontvangen. 

De zeven sacramenten zijn: Doopsel, Vormsel, 
Eucharistie, Ziekenzalving, Huwelijk, Ambtswij-
ding en het sacrament van Boete en Verzoening, 
beter bekend als de Biecht. Een sacrament is een 
werkzaam teken dat door Jezus Christus zelf is 
ingesteld. Ze verwijzen naar de genade van God, 
maar tegelijkertijd geven ze die genade ook. Het 
is dus niet alleen een teken, maar het doet ook 
echt wat met je. 

God is door de sacramenten letterlijk bij ons. Het 

sacrament is een kracht, die de persoonlijke band 
met God versterkt. Hier is wel geloof voor nodig! 
Als er simpelweg geen geloof in Jezus Christus 
is, zal er ook geen werking van het sacrament 
uitgaan. In het sacrament wordt gebruikgemaakt 
van een ritueel waarbij altijd woorden en bepaal-
de handelingen nodig zijn om zo in contact te ko-
men met God. 

Het sacrament van de Eucharistie is ingesteld 
door Jezus bij het laatste avondmaal. Op Witte 
Donderdag wordt dit bijzonder gevierd omdat 
dit het laatste avondmaal is dat Jezus met Zijn 
leerlingen hield voor zijn lijden en sterven, maar 
ook elke zondag in de Eucharistieviering wordt de 
instelling van de Eucharistie gevierd. 

Jezus gaf zijn leerlingen de opdracht deze maal-
tijd te blijven vieren “tot zijn gedachtenis”. Het 
project waar de kinderen mee werken heet dan 
ook: 'Blijf dit doen!' Niet één keer, maar télkens om 
zo de kracht, de hulp en de liefde van God te ont-
vangen in je leven. Als voorbereiding op de Eerste 
Heilige Communie vraag ik u dan ook vooral met 
elkaar, als gezin, de Eucharistie mee te vieren. 
Blijvend! Ook ná de Eerste Heilige Communie. 

Tijdens de voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie zullen bijeenkomsten gehouden wor-
den op elke locatie maar ook op de Ankerzonda-
gen. De Ankerzondagen zijn een mooi moment 
om catechese te krijgen want als christen zijn 
we allen leerling van Jezus. Dit leerling-zijn staat 
nooit stil als we in relatie tot Hem willen blijven 
staan en vraagt dus ook een groeiproces. Daar-
naast is de Ankerzondag ook een uitgesproken 
moment om leeftijdsgenoten van alle generaties 
te mogen ontmoeten en als gemeenschap met 
elkaar uiteindelijk ook de Eucharistie te vieren. 
Iedereen is hierbij van harte welkom! We kijken 
met elkaar uit naar een mooie voorbereidingstijd 
voor uw zoon/ dochter en natuurlijk ook voor u 
als ouder.

Saskia van Winden, pastoraal werkster 

http://www.rk-alphacentrum.nl
http://www.sintjandd.nl
http://www.sintjandd.nl
mailto:alphacursus%40sintjandd.nl?subject=
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Sint Jan, Barnabas en Bartholomeus

Sinds 15 september is het gebied 
voor pastorale zorg met twee ge-
meenschappen uitgebreid. De bis-
schop heeft me benoemd tot pas-
toor van de Barnabasparochie in 
Haastrecht en de Bartholomeus-
parochie in Schoonhoven. Een uit-
breiding: want ik blijf ook pastoor 
van de Sint Jan de Doperparochie.

Haastrecht en Schoonhoven zijn 
decennia lang door pastoor Van 
der Mee bediend. Het is een grote 
overgang voor deze parochies nu 
dat tijdperk is afgesloten. Een gro-
te verandering omdat ik een andere 
pastoor ben, maar vooral een grote 
verandering omdat ik daar niet  full-
time kan zijn zoals mijn voorganger.

Deze toevoeging heeft ook conse-
quenties voor onze parochie. Dat kan bijna niet 
anders! Er is een heel zorggebied bijgekomen.

Ik heb de bisschop gevraagd of er in de besturen 
van deze twee parochies een personele unie kan 
zijn: dezelfde mensen in het bestuur van beide pa-
rochies. Dat maakt de bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid in ieder geval een stuk overzichtelijker. De 
omstandigheden vroegen erom ook mensen van 
buiten deze parochies in het bestuur te benoe-
men. Onze vice-voorzitter, Frank Marcus, en onze 
penningmeester, Peter Pennekamp, hebben deze 
benoeming aanvaart en daar ben ik enorm blij om. 
Ook voor hen geldt dat ze deze taak erbij krijgen.

Ook heb ik de bisschop gevraagd of ik ons hele 
pastorale team mag inzetten, dat vond hij een 
goed idee. Met het hele team zullen we dus het 
pastorale deel in deze dorpen gaan verzorgen. 
Ook onze assistenten pater Hoogland in de week-
ends en pastoraal werkster mevrouw De Zwaan 
voor uitvaarten zijn bereid ons hierbij te helpen. 
En ook hiermee ben ik erg blij! 

Het gevolg laat zich echter wel raden: zowel in 
bestuur als in de pastoraal zullen we onze tijd 
moet gaan verdelen. U zult pater Hoogland, pas-
tor Kuipers en mij in het weekend iets minder zien. 
Op andere terreinen van de pastoraal zullen we 
het slim aan moeten pakken en veel samenwer-
king moeten zoeken.

Het lijkt een hele opgave en misschien zelfs wel 
wat verlies. Ik ben er echter van overtuigd dat we 
er voor ons allemaal met winst uit kunnen komen. 
De 'nieuwe' parochies kunnen ons veel brengen 
aan inspiratie en kerkelijk leven en wij kunnen 
veel bieden aan missionaire dynamiek en samen-
werking. Daar kan iedereen beter van worden.

De kerk is mensenwerk, dus er wordt veel van ons 
verwacht. Maar de kerk is óók Gods werk: als we 
Hem de ruimte geven Zijn werk te doen. Ik hoop 
dat het een vruchtbaar proces zal worden. Daar 
bidden we voor en daar gaan we aan werken. Met 
zijn allen!

Pastoor Van Klaveren

Een woord van dank 

'Het kost niets en is veel waard. Het maakt de 
ontvanger rijker zonder dat het de gever ar-
mer maakt… Het kan niet worden gekocht of 
afgebedeld, geleend of gestolen omdat het 
alleen waarde heeft wanneer het geschonken 
wordt. Wat is het? Een woord van dank.'

Daarom een woord van dank voor alle mensen die 
mijn jubileumviering hebben bijgewoond in Bode-
graven op 24 oktober of mij op een ander moment 
gefeliciteerd hebben. En voor de mensen die alles 
georganiseerd hebben of iets deden in de viering, 
zoals mijn oudste neef Wilbert van der Hammen, 
die trompet speelde. Daardoor werd het een zeer 
feestelijke viering om God op de eerste plaats te 
danken. Het was voor mij een zeer bemoedigende 
start voor de komende 10 jaar, op weg naar mijn 
50-jarig jubileum, dat ik ook in deze parochie 
hoop te kunnen vieren. 

En een woord van dank aan de velen die een gift 
hebben gedaan voor de priesteropleiding van 
John Paul op de Filippijnen. De inzameling heeft 
bijna € 3.000,- opgebracht. Ze waren daar zo blij 
met de toezegging, dat John Paul mijn jubileum 
gevierd heeft met alle misdienaars die ik er begin 
2020 zelf ontmoet heb.  Zie de foto van hem met 
de taart.

Op de foto onder sta ik met mijn huishoudelijke 
hulp Retno Samsawitri die bij de lunch met geno-
digden onder pianobegeleiding van Tiny Backee 
het lied zong How great Thou art.

Allen die een gift hebben gedaan voor de pries-
teropleiding en nog niet het boek ‘40 Jaar in 
dienst van God en de mensen’ hebben ontvangen 
kunnen een exemplaar afhalen bij het secretari-
aat in Bodegraven of in Gouda. Het boek is ook 
te koop voor € 7,50. Opbrengst ook weer voor het 
goede doel.

Pastor Kuipers 
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Pelgrimini Maximaal 

Pelgrimeren is van alle tijden. Mensen die op 
pad gaan met de insteek dat het onderweg 
zijn naar een bedevaartplaats minstens zo be-
langrijk is als het bereiken van de plaats zelf. 
Door corona konden bedevaarten en pelgri-
mages niet doorgaan, maar de behoefte leef-
de wel. Wij hebben onszelf de vraag gesteld: 

‘Wat kan wel?’

Zo ontstond de Pelgrimini Maximaal in onze pa-
rochie Sint Jan de Doper. Onze pelgrimini gaat 
over het onderweg zijn, zoals we ons hele leven 
onderweg zijn: op pad gaan, dingen achterlaten, 
soms verdwalen, maar soms ook heel dicht bij 
God komen.

Alle parochianen, jong en oud, konden twee za-
terdagen al wandelend of fietsend op pad door 
ons mooie Groene Hart langs de zes verschillen-
de geloofsgemeenschappen. Op verschillende 
plaatsen in deze Voorloper vindt u foto’s/versla-
gen van deze reis. De foto's van onze Pelgrimini 
Maximaal geven een prachtig beeld van twee 
mooie maar ook inspirerende dagen. Achter deze 
foto's schuilt een legertje van vrijwilligers die het 
allemaal mogelijk hebben gemaakt. Heel veel 
dank! Op de website staat een verslag en de film 
die op deze dag gemaakt is: www.sintjandd.nl/
nieuws-item/pelgrimini/
Tijdens onze Pelgrimini hebben we ons verbon-
den met anderen die ook aan de 'wandel waren': 
vluchtelingen.  Voor hen stond in ieder Heiligdom 
een wandelschoen. Het was onze ‘collecteschaal’ 
voor de Stichting Vluchteling. Stichting Vluchte-
ling biedt wereldwijd noodhulp aan vluchtelingen 
en ontheemden. Bij acute nood bieden zij medi-
sche zorg, onderdak, voedsel en schoon drink-
water. Deze collecte heeft maar liefst € 1.208,50 
opgebracht. Bedankt hiervoor.

Pastor Rob Lijesen

Zaterdag 2 oktober zijn we met een groep van 65 
personen aan de tocht begonnen in Gouda, waar 
we ons even in het Heilig Land waanden. Vervol-
gens trokken we al wandelend of fietsend naar 
Moordrecht om het leven van Titus Brandsma te 
ontdekken. De dag eindigde bij Maria van Wad-
dinxveen, die ons met open armen ontving.
Op zaterdag 9 oktober pakten we met een groep 
van bijna 85 personen de route op in Boskoop, 
voor even Lourdes. Waarvandaan we de camino 
op gingen richting Santiago. De route was goed 
te volgen; schelpen en gele pijlen wezen ons de 
weg. Op de camino werden verschillende pel-
grims geïnterviewd door Wilfred Kemp, bekend 
van de KRO/RKK, over hun beweegredenen om 
op pelgrimstocht te gaan. Van de Pelgrimini 
Maximaal is een film gemaakt waarin ook de in-
terviews zijn opgenomen (klik op de button Film).
De kerk op Reeuwijk-Dorp was dusdanig ‘aan-
gekleed’ dat je je even bij Jacobus in Santiago 
de Compostela waande. Zelfs een door de lucht 
zwaaiend wierookvat ontbrak niet. 
Uiteindelijk eindigde de dag in Kevelaer/Bode-
graven. Daar ontving je plechtig een getuig-
schrift, het testimonium, als je je stempels overal 
had gehaald.

Dorien van Leeuwen 

It giet oan!

Als er iets is wat de Pelgrimini Maximaal heeft 
doen oplaaien, is wel het verlangen om weer echt 
op bedevaart te gaan! Eigenlijk kunnen we niet 
wachten maar het moet wel verantwoord zijn: 
voor jezelf maar zeker ook voor je medepelgrims. 
In de agenda van de parochie staat met potlood 
het volgende geschreven:

- Zaterdag 19 maart: Stille Omgang Amsterdam
- In de meivakantie: Een driedaagse bedevaart door 

de Zuidelijke Nederlanden. De eerste dag staat in 
het teken van Brabantse volksdevotie, de tweede 
dag zijn het de heilige Paters van Zuid Limburg. De 
laatste dag laat Vlaanderen ons zien wat Ora et La-
bora inhoudt.

- Van 4 tot 6 augustus staat Kevelaer met dik potlood 
genoteerd.

- Zullen we in oktober dan eindelijk naar Rome gaan?
- Voor 2023 staan Lourdes en de Wereld Jongerenda-

gen prominent op de kalender.

En de Pelgrimini Maximaal? Het gerucht gaat dat er een 
versie 2.0 komt. It giet oan. Dat hopen we van harte.

Pastor Rob Lijesen 

https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/pelgrimini/
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/pelgrimini/
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R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrordus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

Secretariaat
Werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. 
Op dinsdag en donderdag gesloten.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Telefoon: .......................... 0172-612255
E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ......................... Joost Rooms
Secretaris: ................................ Ali Sluis
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl 

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Beheerder: .................. Gijs Hoogeveen 
Telefoon: .......................... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Actie Kerkbalans
VACATURE .................................................
kerkbalansbodegraven@sintjandd.nl 
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322 
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl 

De Doortocht 
Doortocht 11, 2411 DS, Bodegraven 
Telefoon: ........................... 0172-552316
E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl

Redactie
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl 

Ò

INGEZONDEN BRIEF

Het gaat om verbinden

Wat heb ik genoten van het verhaal over de le-
vensopdracht van Karel Józef Wojtyla in zijn func-
tie als Paus Johannes ll, verteld door pastor Kui-
pers in de eucharistieviering van vrijdag 22 oktober 
jl. Waarom heb ik hier tijdens zijn pausschap geen 
belangstelling voor gehad? Het is een paus naar 
mijn hart. Een man die werkelijk in de voetsporen 
van God de Vader en Zijn Zoon Jezus is getreden. 
Duidelijk liet hij blijken dat de schepping van en 
voor iedereen is, ongeacht afkomst, huidskleur of 
geloofsrichting. 

Ik denk dat de woorden Liefde en Verbinding cen-
traal stonden in zijn leven. Ik kan me niet eens meer 
herinneren of dit tijdens zijn pausschap merkbaar 
was in onze samenleving. Helaas moet ik nu con-
stateren dat er nogal wat kanttekeningen te ma-
ken zijn over het omgaan met de schepping in al 
zijn vormen, terwijl we weten dat het onze plicht is 
hier juist heel zorgvuldig mee om te gaan en alles 
in een betere staat achter te laten voor allen die na 
ons komen. 

Het verhaal over paus Johannes Paulus ll heeft mij 
aan het denken gezet, 
een man met een voor-
beeldfunctie. Wat zou 
het mooi zijn wanneer 
er regelmatig verhalen 
over mensen met een 
voorbeeldfunctie ver-
teld kunnen worden. 
Vooral bij kinderen kun-
nen dergelijke verhalen 
een indruk achterlaten. 
Ik kan me nog herin-
neren dat het verhaal 
over de Heilige Liduina 
mij destijds ook aan 
het denken heeft gezet. 
Gevallen op het ijs en 
haar verdere leven met 
veel pijn gekluisterd 

aan haar bed, maar een bron van troost was voor 
lijdende en zieke mensen. 

Kort na het horen van haar levensloop ontvingen 
we bij het verlaten van de lagere school het sa-
crament van het H. Vormsel, dan ontving je een 
bidprentje met vermelding dat je het H. Vormsel 
had ontvangen met een naam van een door jouw 
gekozen heilige. Mijn patroonheilige was Liduina. Ik 
denk dat mijn keuze op haar meer te maken had 
met het schaatsen, waar ik zelf een enorme lief-
hebster van was. Maar ook in haar levensloop ston-
den liefde en verbinding centraal.

Verbinding kent geen grenzen,  
verbinden gaat om mensen.
Noch huidskleur, afkomst, maatschappelijk leven
Belet je een ander liefde en aandacht te geven
Elk mens heeft van de Schepper talenten gekregen 
En daarmee de plicht deze door te geven
Onze opdracht 'streven naar eenheid' is Verbinden.

Gerda van Leeuwen-Zwartjes 

Willibrordzondag 2021

Op zondag 7 november werd het 
feest van de Heilige Willibrord 
gevierd, de patroon van onze 
kerk.

De viering werd geleid door pas-
tor W. Kuipers. Een mooie viering 
waarin de Heilige St. Willibrord 
centraal stond. Als slotlied werd 
het Willibrorduslied gezongen 
door het herenkoor. Jaarlijks 
worden Willibrordspelden uitge-
reikt aan vrijwilligers die al jaren 
zich inzetten voor de kerk. Ook dit 
jaar werd weer een aantal vrijwil-
ligers in het zonnetje gezet. 
Aan het einde van de viering wer-

den drie parochianen gedeco-
reerd: Wilma Roest, Hans Boere 
en Ike Hoogeveen. Wilma was niet 
aanwezig. Haar speld werd in ont-
vangst genomen door Ans Scheer, 
die deze aan Wilma Roest heeft 
doorgegeven. De gedecoreer-
den werden toegesproken door 
pastor Kuipers en de speld werd 
door hem overhandigd en/of op-
gespeld.

Hans Boere
Meer dan 25 jaar is Hans Boere 
actief geweest in de bouwploeg 
van de levende kerststal. Ie-
der jaar weer opnieuw werd 

Familieberichten

Getrouwd
Marina Willemsen en Ferry  

Bisschop

Overleden
Mevrouw W. (Mien) van Vliet- 

van Dijk 
Mevrouw IJ.A. (IJmie) Melchers- 

Raterman 
De heer H.B. (Harm) Troost
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Pelgrimini Maximaal
Kevelaer was in Bodegraven 
(zie ook p12-13)
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met enorme inzet de levende 
kerststal georganiseerd en werd 
dit evenement door velen vanuit 
Bodegraven en ook daar buiten 
op de middag van Eerste Kerst-
dag bezocht.

Ike Hoogeveen
Ruim 35 jaar levert Ike met gro-
te betrokkenheid en inzet haar 

bijdrage aan onze geloofsge-
meenschap. Zij is begonnen als 
vrijwilliger met de gezinsliturgie. 
Opvolgend districtscatechese, lid 
van verschillende commissies en 
besturen zoals de Bouwcommis-
sie Doortocht, Bestuur Stichting 
de Doortocht, gastvrouw Door-
tocht, commissie voor de vrijwil-
ligersdag. Momenteel is zij actief 
met zieken en ouderenpastoraat, 
Pastoraatsgroep en locatieraad 
en coördinatie gastvrouwen/-he-
ren in de kerk tijdens de corona-
periode.

Wilma Roest
Wilma heeft een groot aantal 
activiteiten en werkzaamheden 
voor onze gemeenschap gedaan. 
Gedurende lange tijd was zij lid 
van het jongerenkoor en ze is 
vervolgens lid geworden van het 
middenkoor. Zij verleende ook 
organisatorische en uitvoeren-
de diensten voor deze koren. Als 
iemand muziek mist, dan zorgt 
zij dat er kopieën komen en al-
les weer compleet is. Klusjes van 

haar zijn de  doe-dingen, zoals 
opruimen, iets uitzoeken. Zij was 
redactielid van JOWI, een organi-
satie voor jongeren van de kerk. 
Zij is nu nog, en al vele jaren, lid 
van de lokale redactie van de 
Voorloper en de Wachter. 

De voorzitter van de locatieraad 
Joost Rooms, prees de gedeco-
reerden voor hun inzet op drie 
totaal verschillende disciplines: 
Wilma voor uitvoering en zang, 
Hans voor creativiteit en Ike voor 
bestuurlijke activiteiten. Hieruit 
blijkt dat elke parochiaan actief 
kan zijn met zijn/haar talenten in 
onze geloofsgemeenschap.

Bent u geïnspireerd door de vele 
mogelijkheden die de kerk u biedt 
om u in te zetten voor een activi-
teit, op welk gebied dan ook, neem  
dan contact op met iemand van 
de locatieraad of het secretariaat 
van onze geloofsgemeenschap, 
zie de colofon in deze Voorloper.

Ali Sluis
Secretaris locatieraad
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Levende Kerststal

Groot onderhoud pastorie en de Doortocht

De werkgroep is bij elkaar ge-
weest om na te denken over wel 
of geen Levende Kerststal. We 
willen in elk geval heel graag 
iets organiseren! 

Wij nodigen u uit om een tijdslot 
te reserveren en dan plaats te 
nemen in de kerk. Uiteraard zal 
de Levende Kerststal op de ver-
trouwde plek staan, met daarin 
Jozef, Maria en het kindje Jezus. 
Engelen, herders en de ezel zul-

len niet ontbreken. U kunt dan 
gedurende een korte tijd genie-
ten van kerstliederen door het 
kerstensemble en daarna langs 
de stal lopen om het kindje te 
bewonderen. Waarna u door de 
zijdeur weer naar huis kunt gaan 
en de volgende bezoekers wel-
kom zijn. Uiteraard alles onder 
voorbehoud en volgens de dan 
geldende regels! Wij houden u op 
de hoogte.

Werkgroep Levende Kerststal

U heeft waarschijnlijk gezien 
dat de pastorie de afgelopen 
maanden in de steigers heeft 
gestaan. De staat van de ko-
zijnen was erg slecht. In 2019, 
toen nog niemand van corona 
had gehoord, zijn wij op zoek ge-
gaan naar iemand die 
de reparatie ter hand 
wilde nemen. Dat heeft 
heel lang geduurd en 
uiteindelijk begin dit 
jaar heeft de firma Van 
der Neut de klus aan-
genomen. En ook de 
schilder die eerder de 
Doortocht heeft ge-
schilderd, bleek tijd te 
hebben om het schil-
derwerk te verzorgen. 

Het Bisdom zag ook de 
noodzaak in van deze 
klus en ging akkoord, 
dus in september kon 
het werk beginnen. In-

middels zijn alle kozijnen waar 
nodig gerepareerd, zijn alle ramen 
dubbel glas HR++ geworden en 
is alles weer in onze huiskleuren 
geel en wit geschilderd. Ook is er 
onderhoud gepleegd aan de tres-
pa kopstukken van de Doortocht; 

de achterliggende constructie is 
vervangen. Nu staan onze pan-
den er weer netjes bij en kunnen 
we er weer jaren tegen. Wel wordt 
er volgend voorjaar schilderwerk 
op de begane grond uitgevoerd. 

De Onderhoudscommissie
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Het evangelie 
van Marcus 

Elke eerste dinsdag van de maand 
om 20.00 uur in de pastorie van 
Bodegraven komen wij bij elkaar 
rond de Bijbel. Dit seizoen bespre-
ken wij het evangelie van Marcus. 
Wij gebruiken daarbij het boekje 
van Dries van den Akker: 'Ga an-
ders denken, Jezus leren kennen 
door de bril van Marcus'. Nieuwe 
deelnemers zijn hartelijk welkom. 

Jan Slats

Tekening: Sandra N
oij
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

Secretariaat
Ma-di-wo-do ochtend 09.00-11.30 uur.  
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ........................... 0172-212309
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: .......................... Jan de Vries
Penningmeester: .......... Annette Coers 

Pastoraatgroep
Voorzitter: .................... Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NL09 RABO 0108501183 t.n.v. 
Locatieraad H. Joannes de Doper

Overleg
Pastoraatgroep: 
1e dinsdag van de maand
Locatieraad: 
2e donderdag van de maand

Redactie
Karin de Wit, Wil Boumans, Anja 
Stolwijk
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl
Distributie: .... wijkvertegenwoordigers

Kerkestafette

Deze keer is Ilonka van Vliet aan 
het woord. Zij zit in verschillen-
de werkgroepen.

Wie is Ilonka van Vliet?
Ik ben 37 jaar en opgegroeid in 
Bodegraven. Ik heb een oudere 
broer. Mijn beide ouders zijn he-
laas overleden. Van huis uit ben 
ik katholiek. Met mijn ouders gin-
gen wij echter alleen naar de vie-
ringen van Kerstmis en Pasen. Na 
de dood van mijn vader ben ik mij 
actiever bezig gaan houden met 
het katholieke geloof. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben docente Engels op het 
VMBO Groene Hart in Hazerswou-
de-Dorp. Daarnaast doe ik een 
deeltijdstudie Duits op de Drie-
star in Gouda. Het is een studie 
van vier jaar. Over een jaar hoop ik 
dit af te kunnen ronden.

Wil je vertellen over de werkgroe-
pen waar je bij betrokken bent?
Ik zit in de werkgroep Eerste Hei-
lige Communie. Daar doe ik paro-
chiebreed de planning. In totaal 
over de parochies verspreid zijn 
we met 15 personen in de werk-
groep. In Bodegraven doen we 
met drie mensen de voorbereiding 
voor de Eerste Heilige Communie. 
Vorig jaar waren er 12 communi-
canten. In 2022 hopen wij de Eer-
ste Heilige Communie te vieren 
samen met de kinderen die dit jaar 
door corona geen communiefeest 
mochten vieren. Er zijn verschil-
lende bijeenkomsten ter voorbe-
reiding en ook gezinsochtenden.
Sinds kort houd ik me in de pasto- 

raatgroep bezig met catechese. 
Met vier personen zit ik in deze 
werkgroep en elke maand komen  
we bijeen. Mijn taak is om de werk- 
groepen die bij de catechese horen  
aan te sturen bijvoorbeeld Vorm-
sel, Eerste Heilige Communie.
Verder ben ik ook lector samen 
met nog een groep van vijf paro-
chianen. Vooral het lezen bij de 
woord- en gebedsvieringen vind 
ik bijzonder. Ook help ik bij de crè-
che door de kinderen op te van-
gen en bezig te houden.
Daarnaast zit ik in een nieuwe pa-
rochiebrede werkgroep genaamd: 
Vrouwen in onze kerk. Eén keer per 
maand zullen er activiteiten wor-
den gehouden, steeds in een an-
dere parochie speciaal voor vrou-
wen, bijvoorbeeld een wandeling, 
zelf een rozenkrans maken etc.

Wat vind je zo leuk aan dit vrijwil-
ligerswerk?
De contacten op sociaal gebied 
met de kerk, daarnaast vind ik het 
fijn iets te kunnen teruggeven. 

Hoe kwam je op het idee om in 
deze werkgroepen plaats te ne-
men?
Tijdens de begrafenis van mijn 
vader heb ik het In Memoriam ge-

lezen. Dit is kennelijk opgevallen 
waardoor ik gevraagd ben als lec-
tor. Daarna ben ik mee gaan wer-
ken aan de voorbereiding voor de 
Eerste Heilige Communie en van 
het een komt het ander. Zo rol je 
in meerdere werkgroepen.  

Doe je naast dit werk voor de kerk 
nog ander vrijwilligerswerk?
Naast mijn fulltime baan, een 
avondstudie en de vele bezighe-
den voor onze kerk, is mijn agen-
da overvol. Ik moet ervoor waken 
niet te veel naar mijzelf toe te 
trekken.

Waar word je blij van?
Ik neem graag deel aan de jaar-
lijkse bedevaart naar Kevelaer. 
Verder word ik blij als het goed 
gaat met mijn leerlingen en ik ze 
iets kan bijbrengen. Ik kan erg ge-
nieten van alleen zijn.

Wil je verder nog iets kwijt?
De kerk heeft mij door een moei-
lijke tijd geholpen. Ik vind het 
daarom belangrijk om iets terug 
te geven. Ik heb steun aan de kerk 
ondervonden en ben daar dank-
baar voor.

Heb je nog hobby's waarover je 
wilt vertellen?
Ik heb lang paard gereden, maar 
het paard is met pensioen. Verder 
hou ik van wandelen. Ook ben ik 
creatief gaan tekenen met een 
groepje. Verder zoek ik graag de 
gezelligheid met anderen en kla-
verjassen vind ik ook leuk.

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Gerard Haneveer. Hij zit in de 
pastoraatgroep.

Het regelmatig naar de kerk 
gaan is voor ons niet altijd meer 
vanzelfsprekend. Ons leven is 
druk, vol met werk en de dingen 
die je met en voor je kinderen 
of familie en vrienden wilt doen, 
de tijd voor sport en beweging, 
de tijd voor hobby's. Een rijk 
leven kunnen we hebben en we 
staan daar ook voor open. Daar-
naast staan we ook open voor 
het spirituele of een religie.

Door alle veranderingen door de ja-
ren heen en de onzekerheid die er 
heerst, komt die behoefte sterker 
naar boven. Door meer open over 
geloof en niet geloven te spreken 
en je vragen te stellen, word je rij-
ker en kun je je geloof verdiepen.
Aan de hand van bijvoorbeeld 
de Bijbel en de Evangeliën is dit 
een unieke kans. In de zondagse 
en zaterdagvieringen kun je luis-
teren en meevieren zonder ook 
maar enige verplichting. Alleen 
jezelf verrijken door in gezamen-
lijkheid te vieren! Te verdiepen en 
er nadien over te discussiëren. Je 
moet er wel de tijd voor nemen.
Over tijd gesproken. Er is weer een 
nieuw themajaar in ons bisdom. 
Begonnen 17 oktober en durend 
tot 9 juli 2022. Na het themajaar 
van het woord van God is het nu 

het Jaar van de Sacramenten. De 
sacramenten zijn prachtig in ons 
geloof en we kunnen niet zonder 
het vieren van de sacramenten. 
Het nieuwe themajaar helpt ons 
bij het verdiepen van ons geloof en 
wij nodigen u uit bij de vieringen.

- De weekendvieringen op zon-
dag in de oneven weken (klein 
hulpmiddeltje beide woorden 
zondag en oneven delen de ON) 
09.00 uur met daarna samenzijn 
met koffiedrinken.

- De weekendvieringen op zater-
dag 19.00 uur in de even weken.

- De maandagavondvieringen om 
19.00 uur met het samenzijn in 
kleiner gezelschap.

- De in de Onder Ons (op papier en 
digitaal) aangekondigde bijzon-
dere vieringen

- Bij de Voorloper, ons parochie-
blad, vindt u als hulpmiddel voor 
de weekendvieringen in even en 
oneven weken ook nog een ka-
lendertje, zodat u precies kunt 
zien op welke data de vieringen 
zijn.

- Als u vragen heeft, stelt u ze 
gerust aan het secretariaat. Per 
mail en per post kan dat ook heel 
gemakkelijk. U vindt deze adres-
sen in het colofon van Boskoop.

- Uiteraard kunt u onze vieringen 
volgen of achteraf bekijken door 
middel van onze mooi verzorgde 
live stream.

OVER ONS…. 

Uitnodiging!

Ò
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Kerststalroute 11 t/m 19 december 2021

Bijzondere koffie Groene Kerk 
tijdens 40 dagen Onder Ons

Parochiële Charitias Instelling, werkgroep Boskoop

TWEEDE KERSTDAG, 14.30 UUR:  'KINDJE WIEGEN'

Kom meespelen in het kerstverhaal!  

Dit jaar houden we alweer voor 
de 5e keer de Kerststalroute. Dit 
doen wij in samenwerking met 
de Protestantse Gemeente Bos-
koop. De route is van zaterdag 11 
december tot en met zondag 19 
december a.s. In uw raam of er-
ker zet u een of meerdere kerst-
stalletjes/-groepen neer, klein of 
groot, het maakt niet uit. Het is 

de bedoeling dat mensen de stal-
letjes van buitenaf kunnen bekij-
ken. De mensen komen niet bin-
nen. Woont u niet op de begane 
grond, maar wilt u wel meedoen: 
uw kerststal wordt dan in over-
leg bij iemand anders geplaatst. 
Meldt u zich aan bij het secretari-
aat, dat is geopend van maandag 
tot en met donderdag van 09.30 

tot 12.30 uur, 0172-212309. Vanaf 
9 december kunt u het kerststal-
routeboekje verkrijgen bij de kerk, 
in de Mariakapel of via de website 
www.sintjandd.nl/webmagazine/ 
Wij verheugen ons alweer op een 
sfeervolle wandeling of fietstocht 
langs de kerststalletjes van Bos-
koop!

Tijdens de bijzondere koffie van 
zondag 19 september was er een 
feestelijke Groene-Kerk-activiteit.  
Tijdens het genieten van een kop-
je thee of koffie met een lekkere 
appelmuffin hoorden de aan-
wezigen het nieuws dat wij als 
geloofsgemeenschap nóg een 
jubileum te vieren hebben. Als 
Groene Kerk bestaan we 5 jaar. 
Ook was er leuk nieuws over onze 
voedseltuin. Aan één appelboom 
hingen bijzonder veel appels en 
omdat het de eerste oogst was, 
kregen alle aanwezigen een ap-
pel. Er kon nog een hele doos 
appels naar de Voedselbank. Ook 
konden we een groen spandoek 

presenteren met daarop de tekst 
Groene Kerk, zorg voor Mens en 
Aarde. Tenslotte konden wij bij 
’Loesje’, welkom in de Groene Kerk, 
samen 20 milieunadenkertjes be-
oordelen. Er waren er verschillen-
de die hoog scoorden. Maar een 
daarvan scoorde extra, die noe-
men we nu alvast: 'Als de bijen 
dood zijn, wie wil dan de bomen 
bevruchten'. Later hoort u van 
ons over de andere uitgekozen 
uitspraken van Loesje.

Een groene groet van Jeanine, 
Tineke, Fred en Karin!

Al vele jaren ondersteunen we 
parochianen financieel die het 
(tijdelijk) moeilijk hebben. Denk 
daarbij aan een eenmalige bij-
drage voor aanschaf van een 
huishoudelijk apparaat, het 
kopen van een treinkaartje voor 
bezoek aan een familielid, het 
betalen van een lidmaatschap 
voor een vereniging etc. 

Bovendien geven we in de decem-
bermaand een aantal huishoudens 

een kleine financiële bijdrage of 
tegoedbon zodat ook deze per-
sonen wat extra inkopen kunnen 
doen in de dure decembermaand.
Bij dit alles hebben we uw steun 
nodig! Mocht u gezinnen in uw 
omgeving kennen die een (finan-
cieel) steuntje kunnen gebruiken; 
aarzel niet en meldt het ons. Uw 
tip wordt in alle vertrouwen be-
handeld.
En om deze zinvolle acties te kun-
nen blijven uitvoeren, vragen we 

van harte een bijdrage aan de 
collecte tijdens de kerstvieringen. 
Het tweede mandje tijdens deze 
collectes komt ten goede aan de 
P.C.I.-Boskoop. Mocht u niet in 
de gelegenheid zijn om de kerst-
viering bij te wonen kunt u uw 
bijdrage ook overmaken. Dit kan 
op rekeningnummer: NL52RABO 
0108 502155 t.n.v. R.K.-parochie 
charitasinstelling.
Hartelijk dank mede namens de 
overige commissieleden, 

PCI

Hartelijk dank 
Louis Stolwijk!

Alweer 12 jaar heeft Louis Stolwijk 
een plek in de lokale werkgroep 
van de P.C.I.-Boskoop. En al die 
jaren heeft hij trouw de taak van 
secretaris op zich genomen. Vorig 
jaar gaf hij aan het stokje door te 
willen geven aan een ander (jon-
ger) persoon. Gelukkig hebben we 
die gevonden in de persoon van 
Anne Bontekoe-Rijnbeek. 
Louis, jouw kennis van parochi-
anen zal een gemis voor ons zijn. 
Heel hartelijk dank voor jouw ac-
tieve en gezellige bijdrage in de 
commissie.

Familieberichten

Overleden
De heer B.A.(Bart) Driesen
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Nogmaals over tijd gespro-
ken. We naderen Kerstmis. Een 
tijd waarin velen van ons een 
viering bezoeken. We hopen dat 
het bezoek van de viering u veel 
brengt, een echt meemaken van 
het sacrament en de bijzondere 
ervaring daarin. Het meenemen 

van uw eigen ervaring, de verdie-
ping in uw persoonlijk leven en de 
daarmee betrokken omgang met 
anderen in uw dagelijks leven. En 
natuurlijk maakt de kerstsfeer in 
deze tijd daar ook deel van uit voor 
u zelf en voor anderen!
Wij nodigen u uit, wees extra wel-

kom in onze kerk bij de vieringen, 
ook na de kersttijd en ervaar dat-
gene wat de vieringen ons geven, 
een leefbaar geloof samen met uw 
geloofsgemeenschap en parochie!
Graag tot ziens en een zalig Kerst-
feest, 

De Pastoraatgroep

Ò

Hilda Mathot, penningmeester
hmathot@ziggo.nl

Vormingstraject voor groep 8 
op pagina 6.

Zijn jullie ook zo benieuwd naar 
het schattige baby'tje dat dit 
jaar de hoofdrol van kindje Jezus 
speelt? Kom dan Tweede Kerstdag 
naar de Joannes de Doper Kerk en 
speel mee in het kerstverhaal. Op 
een mooie en eenvoudige manier 
wordt het kerstverhaal voor de al-
lerkleinsten verteld en gespeeld. 
De kinderen mogen meespelen als 
engeltje, schaapje of herder en zo 
komen ze allemaal bij het kindje 
Jezus in de kerststal. Het is een 
ontzettend leuk gezicht en het 
duurt niet zo lang; om ongeveer 
15.15 uur is het weer afgelopen. Na 

afloop is er in de kerk voor eenie-
der die dat wil iets te drinken. Jul-
lie zijn allemaal van harte welkom!

Werkgroep Kindje Wiegen

https://www.sintjandd.nl/webmagazine/
mailto:hmathot%40ziggo.nl?subject=
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Gouda
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

H. Joseph, Aalberseplein 2

Secretariaat
Ma-wo-vr ochtend: 09.30-12.00 uur.  
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ......................... 0182-523801 
E-mail: ................ gouda@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: .............. Frank Marcus, wnd.
Secretaris: .............................. vacature
Penningmeester: ...  P. Pennekamp, wnd 
E-mail: locatieraadgouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website:  www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ............. NL97ABNA0507129849

Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften 
Bank: .............. NL93RABO0361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................
............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie
Infoblad
E-mail: .............. infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

Het was de eerste familieviering 
na een lange tijd. Kinderen waren 
voor deze viering speciaal uitge-
nodigd om 17.30 uur. Er zijn 15 kin-
deren gekomen om gezellig met 
elkaar een spel te spelen. Wij heb-
ben een aangepast ganzenbord-
spel gemaakt met vragen over het 
geloof. Ook is er een partyspel ge-
speeld, waarbij je woorden moest 
uitbeelden. Beide is dit heel leuk 
gespeeld. Hierna kregen de kin-
deren een broodje knakworst en 
een ijsje. Om 19.00 uur konden ze 
samen met hun ouders aanschui-
ven in de kerk om de viering bij te 
wonen. Het was een geslaagde 
middag. Ben jij er op 24 december 
om 19.00 uur ook bij?

Werkgroep familievieringen

Familieviering 9 oktober
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Eindelijk zover: de Vrijwilligersmiddag

In een zeer korte tijd georga-
niseerd, want de coronamaat-
regelen waren grotendeels in 
de prullenbak verdwenen. Wat 
een mooi weer! Ruim 80 vrij-
willigers verzamelden zich in 
de Proeftuin. Na ontvangst 
met een kopje koffie of thee en 
stroopwafel werd een rondlei-
ding gegeven door vrijwilligers 
van de Proeftuin.

Overal stond of zat iedereen ge-
zellig te praten met elkaar. 'Wat 
heerlijk dat we weer andere vrij-
willigers spreken', hoorden we 
overal.
Om 17.30 was iedereen in de pa-
rochiezaal waar soep, broodjes 
en fruit klaar stonden. Pastor 
Kuipers sloot zich aan bij het ge-
zelschap. Het was weer gezellig. 
Afsluitend gingen we met elkaar 
naar de kerk om de viering bij te 
wonen. Pastor Kuipers refereer-
de in de viering aan de gezelli-
ge middag en aan de inzet van 
onze vrijwilligers. Wat fijn dat we 
zoveel mensen weer in de kerk 
mochten begroeten!
Bij de koffietafel hebben we fo-
to’s van de Vrijwilligersmiddag 
opgehangen, zodat iedereen kan 

zien hoe geweldig het was.
Het weekend erna was de traditi-
onele Startzondagviering, waarin 
we een aantal vrijwilligers in het 
zonnetje hebben gezet. 'Dank 
voor uw inzet als vrijwilliger in 
de afgelopen jaren' hoorden: Wil 
Koeleman, Cees Wognum, Rozina 

van Zoest, Kitty van de Velde, Diny 
Kras, Nelleke Vermeulen en Adri 
van der Werf. Allen ontvingen een 
oorkonde, bloemen en een kaars. 
Ook  de cantors en organisten/pi-
anisten werden in de bloemetjes 
gezet als dank voor hun inzet in 
de coronatijd.

Berichten van 
het secretariaat

-  Op vrijdag 24 december is het 
secretariaat gesloten.

-  Intenties voor de kerstvierin-
gen kunt u opgeven tot uiterlijk 
woensdag 22 december 11.00 
uur. In de Voorloper is een over-
zicht opgenomen met datums 
en tijden van de vieringen in de 
overige kerken.

Mooi cadeau 

Wat een mooie avond was het, de 
informatieavond op 26 oktober in 
Gouda over parochievernieuwing. 
Prachtig om te ervaren hoe een 
aantal jonge mensen het stokje 
heeft overgenomen van de men-
sen die al jaren op meerdere plek-
ken actief zijn in onze kerkge-
meenschap. Het was een avond 
met mooie gesprekken over waar 
we naar op weg zijn met onze 
kerk. Als basis gebruikten we 
het verhaal van de zaaier. En al 
pratend en gedachten en idee-
en uitwisselend kwamen we tot 
de conclusie dat wij in de prak-
tijk van alledag de zaaier kunnen 
zijn, maar evengoed het zaad of 
de grond waar het zaad op valt. 
Zijn wij de vruchtbare aarde of de 

rotsen? Het ontroert en verwon-
dert mij iedere keer weer wat een 
mooie positieve gedachten men-
sen hebben, wat een kwetsbaar-
heid in en twijfel over hun geloof 
mensen met elkaar durven de-
len. Dat is een mooi cadeau, dat 
ik steeds opnieuw dankbaar in 
ontvangst neem. Het brengt me 
op de gedachte hoe mooi het zou 
zijn, bijvoorbeeld in de Voorloper, 
fijne ervaringen met elkaar te de-
len over hoe we geraakt worden 
en daarmee ons geloof wordt ge-
raakt of versterkt. Ben benieuwd 
naar mooie ervaringen van u, pa-
rochiaan!

Familieberichten
Overleden
Dhr. C.F.G. Jongbloed
Mevr. H.J. Groenen-Kuijf
Mevr. M.H. Faaij-Bodewes
Mevr. G.T.M. Smits
Mevr. I.W. van Velzen-Boer
Dhr. W.A. de Ruwe
Mevr. G.A. van der Post-Oud
Mevr. H.M. Wolff-Boelens
Mevr. J.J.M. Streng-Okkerse
Dhr. E.A.M. Spruijt
Mevr. G.J. Huisman-Schoonhoven
Mevr. W. van Vliet-van Dijk
Mevr. P.W. van Unen-van Meerten
Dhr. J.J.M. van Gils
Mevr. T.C.J. v.der Post-Steenbergen

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:gouda%40sintjandd.nl%0D?subject=
mailto:locatieraadgouda%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.pci-gouda.nl
mailto:www.rkbegraafplaatsgouda.nl?subject=
mailto:infoblad%40sintjandd.nl?subject=kopij%20Infoblad
mailto:redactiegouda%40sintjandd.nl?subject=kopij%20De%20Voorloper
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Werkgroep PCI-Gouda zoekt klussers

Bloemetje van de week, een blij gezicht

Deze werkgroep is bekend van-
wege de financiële hulp die ge-
boden wordt aan mensen die in 
acute noodsituaties verkeren. 
Maar wist u dat wij ook relatief 
eenvoudige klussen uitvoeren 
voor mensen die dat om wat voor 
reden dan ook niet zelf kunnen? 
Het gaat daarbij om het aanbren-

gen van behang, het sauzen van 
muren, het leggen van laminaat 
of het ophangen van lampen. Wij 
hebben nog plaats voor mensen 
die daarbij willen helpen. Deelne-
mers ontvangen regelmatig een 
emailbericht waarin aangevraag-
de klussen worden omschreven. 
U kunt dan aangeven welke werk-

zaamheden het beste bij u pas-
sen. Gewerkt wordt met minimaal 
twee personen per klus, samen 
werken is wel zo prettig.
Aanmelden kan per e-mail: hulp-
vragen@pci-werkgroepgouda.nl. 

Namens PCI-Gouda,
Ton van Rhijn

Wat is het toch mooi om het bloe-
metje van de week te bezorgen. 
Onlangs was dit het geval bij een 
mevrouw van 91 jaar. Totaal ver-
rast was zij dat er iemand namens 
de geloofsgemeenschap bloemen 
kwam brengen. Mooi om te zien 
hoeveel vreugde dit teweeg kan 
brengen. En dan de uitnodiging 
om even binnen te komen en het 
boeket aan te nemen, maar ook 
door een luisterend oor te kunnen 

bieden. We hadden een mooi ge-
sprek dat ons beiden goed deed. 
'Het zijn de kleine dingen die het 
doen...' hoor ik in mijn hoofd en zo 
stap ik vrolijk op mijn fiets. Ik kan 
het iedereen aanraden om het 
bloemetje van de week te bezor-
gen bij een medeparochiaan. Zo 
maakt u een ander blij en waar-
schijnlijk uzelf ook.
Namens de contactgroep,

Anneke van Melzen 
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Vormingstraject voor groep 8 
op pagina 6.
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Ziekenzalving 

Zaterdag 16 oktober hebben 26 
thuiswonende parochianen de 
ziekenzalving ontvangen in de H. 
Josephkerk. Het was een viering 
vol emotionele momenten, prach-
tige muziek en zang. Een mooi 
gebaar was het uitreiken van een 
roos aan de parochianen die de 
zalving hadden ontvangen. Na 
afloop van de viering was er in de 
Antoniuszaal een sfeervolle ont-
moeting onder het gezamenlijke 
genot van soep met brood, koffie 
en thee. Een traditie, afkomstig 
uit de OLV-Hemelvaartkerk die 
op deze manier wordt voortgezet. 
Het was voor iedereen een mooie 
en betekenisvolle ervaring.

De contactgroep

Antoniuskoor

In overleg met dirigent André 
Bunnik heeft het bestuur van 
het Antoniuskoor Gouda in 
september, evenals het Oost-
koor, helaas het besluit moeten 
nemen om het gemengd dames- 
en herenkoor op te heffen.

Met het einde van de coronapan-
demie in zicht waren de leden 
weer gestart met de donderdag-
avondrepetities. Vanwege talrij-
ke opzeggingen waren er echter 

onvoldoende alten en sopranen 
overgebleven om verder te kun-
nen gaan. Door de sluiting van 
de OLV-Hemelvaartkerk werden 
de repetities verplaatst naar de H. 
Josephkerk wat voor velen, zeker 
in de koude wintermaanden, als 
onprettig werd ervaren. De Sco-
la van het Antoniuskoor onder 
leiding van de heer Bart Wiekart 
gaat wel verder. Het bestuur zal 
vanaf 1 januari 2022 bestaan uit 
de heren Bart Wiekart (voorzitter), 
Han Verleg (secretaris) en Ton 
van Huut (penningmeester).

Terugblik

Het gemengd koor is in 1857 ont-
staan als Cantate Domino Canti-
cum Novum (Zingt voor de Heer 
een nieuw gezang). De wekelijkse 
repetitie was voor velen een vlucht 
uit de dagelijkse sleur door een 
avond te ontspannen met na af-
loop een gezellig samenzijn onder 
het genot van een drankje en het 
leggen van een kaartje. Ook waren 
er uitwisselingen met diverse ko-
ren in binnen- en buitenland. 
In de jaren 2000-2001 nam het 
aantal leden door allerlei oorza-
ken tot een minimum af, maar in 
goede harmonie kwam een fusie 
tot stand met het toenmalige Ce-
ciliakoor en bestond het koor weer 
uit zo’n 60 leden. Helaas werd het 
koor de afgelopen jaren almaar 

kleiner met het omschreven re-
sultaat tot gevolg.
Wel zijn er binnen het koor in de 
loop der jaren talrijke vriend-
schappen ontstaan en kijkt men 
met veel vreugde terug op de 
mooie met elkaar doorgebrachte 
uren. Het bestuur heeft op 21 no-
vember een afscheidsbijeenkomst 
gehouden onder het genot van 
een hapje en een drankje waarna 
de bijeenkomst werd afgesloten 
met een heerlijk buffet.
Bestuur en directie Antoniuskoor,

Ton de Witte, voorzitter

Oecumene-update

Elke zondag wordt door de KRO/ 
NCRV 'het Geloofsgesprek' uitge-
zonden, Leo Fijen gaat dan een 
gesprek aan dat aansluit bij de 
daaropvolgende eucharistievie-
ring. Het laatste geloofsgesprek 
werd gehouden met Jan Bands-
ma, geestelijk verzorger bij de 
marine in Den Helder en Amster-
dam. 
Mij trof in het bijzonder zijn woor-
den: 'dat je wat je gelooft moet 
je kunnen overbrengen, niet in 
woorden maar in daden.' Daarom 
is het zo belangrijk om naast de 
tijdens de wekelijkse vieringen 
ook verbinding met anderen te 
zoeken om zo het geloof als het 
ware handen en voeten te geven. 

De Raad van Kerken in Gouda is 
zo'n verbindende groep.

Uit solidariteit met de deelnemers 
van de op 6 oktober in de Eemsha-
ven in Groningen gestarte wande-
ling vanuit de betrokkenheid met 
de wereld waarin wij leven en de 
opdracht de zorg voor de aarde 
te hebben, hebben leden van de 
Raad van Kerken Gouda met een 
deel van de laatste etappe in Ne-
derland van de Climate Miles mee-
gelopen. Zij sloten bij de groep aan 
bij de Ark in Reeuwijk en liepen 
mee tot het Huis van de Stad. De 
Klimaattop vond overigens plaats 
van 31 oktober tot vrijdag 12 no-
vember in het Verenigd Koninkrijk.

Het is van belang dat wij ons als 
christenen bewust zijn van de 
verantwoordelijkheid die we voor 
de aarde hebben en dat wij er 
alles aan moeten doen om deze 
zo goed mogelijk achter te laten 
voor de volgende generaties. Wij 
hoeven natuurlijk niet allemaal 
de straat op, maar kunnen ook 
zelf stappen zetten om de aarde 
leefbaar te houden. Een levens-
houding die onze paus Francis-
cus in Laudato Si van harte on-
derschrijft.

Ellen Verrips
Vertegenwoordiger in de Raad 

van Kerken Gouda vanuit de  
R.K. geloofsgemeenschap.

ellen.verrips@gmail.com
Actuele info: www.rvkgouda.nl

Expositie 
Antoniuszaal

De expositie in de Antoniuszaal 
is weer wat aangepast. In de vi-
trines is nu bijzonder liturgisch 
vaatwerk uit de Sacramentskerk 
te zien. Ook de informatiebor-
den met fotomateriaal besteden 
extra aandacht aan de Sacra-
mentskerk. 
U bent van harte welkom voor 
of na een viering of tijdens ope-
ningstijden van het secretariaat. 

mailto:hulpvragen%40pci-werkgroepgouda.nl?subject=
mailto:hulpvragen%40pci-werkgroepgouda.nl?subject=
mailto:ellen.verrips%40gmail.com%20?subject=
http://www.rvkgouda.nl
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Reeuwijk
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R.K. Geloofsgemeenschap  
De Goede Herder

Vieringen 
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

Secretariaat 
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u. 
Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk 
Telefoon: ........................  0182-392310
E-mail: ............ reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad 
Voorzitter: .......................  Leo van Zoest
Secretaris: ............................... Anja Zijp 
Penningmeester: .......... Jos Dorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen
Rabobank 
Kerkbijdrage:  NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

Wijkvertegenwoordiging 
Joke de Jong: .................  0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail: .......................................................  
............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl

Kinderwoorddienst adventstijd 

Jeugdige Pelgrims op pad tijdens de Pelgrimini!

Alle kinderen zijn weer van harte 
welkom om mee te doen met de 
kinderwoorddiensten. Op zondag 
28 november vieren we de 1e zon-
dag van de advent en is er voor 
iedereen na afloop een present-
je. We gaan aan de slag met het 
thema Binnenstebuiten en zullen 

daar op zondag 5 december en 
zondag 19 december mee verder 
gaan. Het zullen leuke, leerzame 
en creatieve momenten worden 
waarop we de kinderen op een 
eenvoudige manier meenemen in 
de adventstijd. Wij zien jullie alle-
maal graag op 28 november.

Een Pelgrim weet nooit wat hij 
zal tegenkomen op zijn pad en 
dat wisten de kinderen die za-
terdag 9 oktober naar de kerk 
kwamen ook niet. De kerk zat 
vol met pelgrims die rond het 
middaguur in Reeuwijk-Dorp 
aankwamen. 

De kinderen werden naar voren 
gehaald, Dorien legde uit waar-
om pelgrims vaak een schelp bij 
zich dragen. Vervolgens kregen 
ze allemaal een grote schelp om-
gehangen en een stok mee, hier-
mee togen ze naar het klooster. 
Daar maakte iedereen zijn eigen 
knapzak. Dit was erg handig want 
in de tuin achter de kerk was er 
een 'blote-voetenpad' gemaakt. 
De kinderen deden hun schoe-
nen en sokken in die knapzak en 

liepen blootsvoets over de paden 
van afwisselend zand, schelpen, 
grind, bladeren, grond, kastanjes, 
snippers en gras. Het gevoel en 
de reactie hierop van je voeten op 
iets scherps of iets kouds, maak-
ten het echt een ervaring. Aan 
het einde van het pad, na alles 

getrotseerd te hebben, kregen 
de kinderen een grote schelp met 
een mooie boodschap erop. 
Er was wat lekkers in het kloos-
ter voor iedereen en geheel in de 
sfeer van de Pelgrimini konden de 
kinderen een groot hart van klei 
boetseren. Stevige klei die uitge-
rold moest worden en uitgesne-
den in hartvorm. Daarna mocht 
het naar HARTelust versierd wor-
den met de mooiste schelpen die 
klaarlagen of er iets op schrijven. 
We kijken terug op een gezellige, 
gemoedelijke en zeer geslaagde 
middag waarin ca. 20 jeugdige 
pelgrims een ervaring rijker zijn! 
(zie ook p12-13)

Kinderwoorddienst Reeuwijk
Dian, Nicole, Debbie, Annemieke, 

Linda, Silva, Beatrix en Angelique

ALVAST NOTEREN

Kerst Inn, maandag 20 december

Na een jaar van stilte kunnen wij 
u melden dat er op maandag 20 
december weer een Kerst Inn 
georganiseerd wordt in de Ark 
te Reeuwijk-Brug. Op de mooie 
datum 20-12-2021 proberen we 
van 10.00 tot 14.00 uur een ge-
zellige kerstbijeenkomst voor u 

te organiseren. Het programma is 
een beetje gewijzigd, maar laat u 
verrassen en wacht op de uitnodi-
ging die de senioren rond half no-
vember zullen ontvangen. Daarop 
staat alle informatie.

Organisatie Kerst Inn
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5 Decemberviering

Begin december is er weer een viering met het Alzando koor
En ook alle kinderen zijn welkom hoor.
De tweede zondag van de Advent, op weg naar Kerstmis.
En weet je wat er dan zo leuk is?
Het is dan 5 december, het feest van de Sint.
En daarvan geniet elk mensenkind!

“Hij komt“ is die dag het thema in de Advent.
Zorg dus dat je er om 9 uur bent.

Het Alzandokoor

60-jarig huwelijk Paula en Jan Kok

De wekelijkse woensdagmorgen-
viering in de Petrus- en Paulus-
kerk op 6 oktober jl. verliep dit keer 
anders dan anders. Ter ere van het 
60-jarig huwelijk van Paula en Jan 
de Kok kwamen vele familieleden, 
vrienden en trouwe ‘woensdag-
morgenkerkgangers’ bijeen. Het 
werd een mooie viering met war-
me woorden uitgesproken door 
pastor Lijesen. Na afloop stond 
het gebruikelijke kopje koffie/
thee klaar in de grote zaal van de 
pastorie, waar werd getrakteerd 
op gebak en ‘lang zullen ze leven’ 
werd gezongen.
Het werd voor Paula en Jan de 

zoveelste feestdag op rij. Alle da-
gen perfect georganiseerd door de 
kinderen en kleinkinderen. Ook zo 
perfect heeft Paula vele jaren ge-
zorgd voor de ‘woensdagmorgen-
groep’ met koffie, thee, een warm 
woord, steuntje in de rug, kaartje, 
bezoekje, zomers uitje, enz. enz. 
Wisten we eerst nog niet wie Jan 
en Paula waren toen ze in Reeuwijk 
kwamen wonen, nu zijn ze een be-
grip, zoals de kinderen vertelden. 
Vandaag gaf Paula de koffiepot 
door aan Lizette, die haar ‘schenk-
functie’ overneemt. Paula kreeg 
een mooie bos bloemen overhan-
digd als dank voor haar grote inzet. 

We wensen Jan en Paula nog heel 
veel mooie jaren toe, in goede ge-
zondheid, te midden van de Reeu-
wijkse gemeenschap.

De ‘koffie- en theeleuten’  
van de woensdag

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988
mailto:reeuwijk%40sintjandd.nl%0D?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/reeuwijk
mailto:redactie.reeuwijk%40sintjandd.nl%20?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 JJ Waddinxveen

Secretariaat
Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon: ........................... 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ...................... Peter Rijnbeek 
Secretaris: ............................ Henk Vink 
Penningmeester: ... Paul van Leeuwen 
Beheer: ......................... Peter Rijnbeek 
Algemeen lid: .................... Lia Rijnbeek
Algemeen lid: ....... Sonja van Leeuwen
Algemeen lid: ......................... Ruud Vink    

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken 

Bankrekeningen 
Kerkbijdrage:  NL71RABO0366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Stichting tot behoud Sint 
Victorkerk
Voorzitter: ....................... Hans Kientz

Website: ................ www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl 
Kopij: ......... victorientje@sintjandd.nl
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Uit de pen van Marianne

Ik ben Marianne Ensing, de pen 
heb ik doorgekregen van Step-
hanie Ruigrok. Ik ben geboren in 
Gouda en ben getrouwd met Arjan. 
Arjan komt uit Emmen. Wij hebben 
samen twee dochters Demi (13) 
en Zoë (10). Sinds 2009 wonen wij 
in Reeuwijk-Dorp. Ik ben dokter-
sassistente en ben al bijna 15 jaar 
werkzaam bij een huisartsenprak-
tijk in Bodegraven en sinds kort 
werk ik ook nog in het Hyperbaar 
Geneeskundig Centrum in Rijswijk.  
Mijn familie is katholiek (de mees-
ten ook bekend binnen onze pa-
rochie), Arjan is van huis uit niet 
gelovig. Onze kinderen hebben 
wij daarom zelf de keuze gelaten 
wat zij willen met het geloof. Beide 
meiden hebben bij de CantaRellen 
gezongen. Oma uit Emmen mocht 
de engel spelen in het stuk van 

‘het meisje met de zwavelstokjes’. 
Zoë vond het prachtig alle kinde-
ren van school de Eerste Heilige 

Communie te zien doen. Dat wilde 
zij ook!
4 november 2018 is Zoë tegelijk 
met Sven gedoopt. Daar sta je dan 
als 7-jarig meisje in je prachtige 
witte jurk, samen met een klein 
jongetje, hoe bijzonder is dat! Zoë 
mocht ook zelf een stukje voor-
dragen, al was dat wel heel erg 
spannend. In 2019 heeft zij samen 
met de andere kinderen uit haar 
klas haar Eerste Heilige Commu-
nie gedaan, in dezelfde prachtige 
witte jurk als met haar doop.  
Doordat Zoë dit zo graag wilde, 
kon ik natuurlijk niet achterblijven. 
Ik ben als geloofsleerling begon-
nen en heb in 2019 mijn Vormsel 
gedaan. De 7 sacramenten hiel-
den mij wel bezig. Hoe zal ik het 
zeggen, de doop,  Eerste Heilige 
Communie, het vormsel. In 2008 
zijn we getrouwd in het stadhuis 
van Gouda, maar hoe bijzonder 
zou het zijn om ons huwelijk nu 

ook door God te laten zegenen? Er 
gebeurde op dat moment wel heel 
veel in korte tijd, Arjan moest het 
even laten bezinken.  
Tussendoor ook de ziekenzalving 
nog mogen ontvangen. Dat sa-
crament had ik toch liever nog 
even niet gehad. Maar we hebben 
de kracht gekregen en alles god-
zijdank goed doorstaan. Uiteinde-
lijk op 26 september 2020, precies 
op onze 12,5-jarige huwelijksdag, 
zijn wij hier in het dorp getrouwd. 
Wat een prachtige dag. Zoë zong 
als verrassing een prachtig lied 
voor ons, wat velen van ons niet 
snel meer zullen vergeten. 
Hoeveel liefde en warmte wij van 
iedereen hebben mogen ervaren/
ontvangen de afgelopen jaren, 
echt ongelofelijk. Zeer dankbaar! 
Samen met Stephanie doe ik ook 
de gezinsvieringen. En wie weet 
wat er nog meer op ons pad komt. 
Voor nu geef ik de pen door aan… 

In de laatste vergadering heeft 
Isabella na zeven jaar afscheid 
genomen van de redactie. We wil-
len haar namens de redactie heel 
hartelijk danken voor het werk 
wat zij in die jaren voor de Voor-
loper heeft gedaan. 
Wie neemt het stokje van haar 
over? Dit hoeft niet voor zeven 

jaar te zijn, kan ook voor een kor-
tere periode. Per nummer ver-
zamel je de kopij. En verder is er 
zes keer per jaar een vergadering, 
online of live.
Voor meer informatie kun je bij 
Isabella terecht: Isabella de Boer 
(isabelladeboer@kpnplanet.nl of 
06 – 27 36 17 45).

Afscheid Isabella van 
redactie Voorloper

Levende Kerstgroep

Na een jaar afwezigheid hopen wij 
u dit jaar weer te kunnen uitno-
digingen voor de Levende Kerst-
groep op tweede kerstdag van 
14.00 tot 15.00 uur in de St. Vic-
torkerk, Zuidkade 175. De muzikale 

begeleiding wordt verzorgd door 
Concordia. Kom langs en geniet 
van een sfeervolle kerk, de muziek 
en de gemeenschap. Houdt u de 
lokale berichtgeving in de gaten 
voor de laatste updates?

Familieberichten

Gedoopt
Ruby Gelderblom
Roef Mimpen
Youri Monster

Vormingstraject voor groep 8 
op pagina 6.

Afscheid vrijwilligers

Tijdens de vergadering van wijk-
vertegenwoordigers op 27 sep-
tember jl. is er afscheid genomen 
van Annie de Jong. Zij heeft jaren-
lang haar taken als contactper-
soon voor de parochianen in ‘haar 
wijk Bloemendaal’ met grote zorg 
en liefde volbracht. Altijd een luis-
terend oor, een bloemetje bezor-
gen of een praatje maken. Op pad 
voor de kerkbalans of het bezorgen 
van het parochieblad. Het verdelen 
en rondbrengen van De Voorloper 
bij de andere vrijwilligers was ook 

lang haar taak, destijds overgeno-
men van Piet Groenendijk. Annie 
vond dat het tijd werd om te stop-
pen. Als bedankje voor haar grote 
inzet ontving zij een mooie mand 
met herfstplantjes en een heel 
groot applaus van alle aanwezi-
gen. Haar wordt nog veel fietsple-
zier toegewenst binnen en buiten 
Reeuwijk, zonder zwaar gevulde 
fietstassen met Voorlopers, maar 
gevuld met mooie herinneringen 
als vrijwilliger binnen de kerk.

Secretariaat

Vormingstraject voor groep 8 
op pagina 6.

Familieberichten

Overleden
Mevr. C.T.E. (Rina) van Leeuwen- 

van Zuijlen 
Dhr. E.H.J. (Evert) van Meurs
Dhr. J.J. (Joop) van Empel

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:victorientje%40sintjandd.nl?subject=
mailto:isabelladeboer%40kpnplanet.nl?subject=
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Moordrecht

3130

R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358

Oosteinde 23, Moordrecht 
Telefoon: .......................... 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .......................... 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Mevr. R. v.d. Nouweland,  
Mevr. M. Oomen, de heer M. Helmes

Bankrekening
Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
....... t.n.v. Sint Johannes' Onthoofding, 
................................................ Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: ....................................................... 
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl 

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

Na een lange periode zonder 
activiteiten en gedwongen stil-
zitten, konden we als VAC na de 
zomer langzaamaan weer onze 
vertrouwde activiteiten oppakken. 
Zo was de VAC half september 
aanwezig bij de culturele markt 
van Waddinxveen (Wad-Cultu-
reel) en is het klaverjasseizoen 
2021-2022 van start gegaan (in-
formatie over het klaverjassen via 
lencornelisse@gmail.com). Begin 
oktober kon een boekenmarkt ge-
organiseerd worden, al had deze 
dit keer een aangepaste aanpak 
door vaste looproutes, boeken aan 
één kant van de gangpaden en het 
betrekken van de Victorzaal en het 
VAC-winkeltje bij het geheel. Het 
was weer een ouderwets gezellig 
evenement met een mooie op-
brengst van zo'n € 1.100,-. Ook de 
bridgedrive van eind oktober ging 
weer door en we organiseren op 
27 november de jaarlijkse kerst-

markt. Op die kerstmarkt vindt u 
veel kerstartikelen: naast kerst-
stalletjes, kaarsen, kerstballen en 
andere kerstversiering zijn er door 
creatieve parochianen gemaakte 
artikelen. En er zijn kerstkaarten, 
kerststerren, bloembollen en ilex 
takken te koop en kunt u ter plek-
ke kerststukken (laten) maken.

Afscheid Joop Brosens van de 
VAC
Na vele jaren van grote inzet bij 
een flink aantal VAC-activiteiten 
(zoals de wijnverkoop, de boter-
letters en het klaverjassen) heeft 
Joop Brosens op 23 september tij-
dens 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. 

De laatste stand van zaken van 
de activiteiten kunt u vinden op 
de website van de VAC: www.vac- 
victorkerk.nl. Kijk ook op de Face-
bookpagina met dezelfde naam: 
VAC-Victorkerk. 

Data van komende VAC-activitei-
ten:

- Klaverjassen op 10 december 
2021, 7 januari en 4 februari 
2022

- Kerstmarkt: 27 november van 
09.30 tot 15.00 uur

- Boekenmarkt: 5 maart 2022

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk, Waddinxveen
Giften zijn zeer welkom op bank-
rekening NL36 ABNA 0427471 249
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Pelgrimage naar Moordrecht

De titel van dit artikel zal vra-
gen oproepen. Een pelgrims- 
tocht naar Moordrecht? Jaze-
ker. De R.K.-parochie Sint Jan 
de Doper heeft een bedevaart 
georganiseerd of beter gezegd 
een ‘Pelgrimini’ en dat is een 
bedevaart voor één dag. De 
kerken van de parochie wer-
den voor één dag omgetoverd 
tot virtuele bedevaartplaatsen. 
Zes kerken telt de parochie 
Sint Jan de Doper, dus zes ver-
schillende bedevaartplaatsen. 
Men kon wandelen, fietsen of 
met de auto van kerk naar kerk, 
van bedevaartsplaats naar be-
devaartsplaats met allemaal 
verschillende onderwerpen.

Op zaterdag 2 oktober 2021 
startte de bedevaart in Gouda om 
vervolgens het spoor te volgen 

van Titus Brandsma (Moordrecht) 
om uiteindelijk te eindigen in 
Waddinxveen. Dus zo ontstond 
de pelgrimage naar Moordrecht. 
Een week later ging de ‘Pelgrimini’ 
verder van Boskoop naar Reeu-
wijk en ten slotte Bodegraven. Ò

Feestelijk concert

Honderd jaar geleden, op 19 sep-
tember 1921, startte Bert van 
Berkesteijn, zijn graf is te vinden 
op de begraafplaats achter de 
kerk, de Stoel- en Meubelfabriek 
H.A. van Berkesteijn aan de Wil-
helminakade. Er wordt daar niet 
meer geproduceerd, maar het 
bedrijf bestaat nog steeds onder 
die naam, op de plek waar hij ooit 
begon. Met een feestelijk concert 
wordt hierbij stil gestaan. Dit zal 

plaatsvinden in de Sint Victor-
kerk, op zaterdag 18 december, 
aanvang 15.45 uur. Naast ande-
re werken zullen Bach’s cantate 
Herz und Mund und Tat und Le-
ben en het eerste deel van zijn 
Weihnachtsoratorium worden uit-
gevoerd. Voor parochianen zijn er 
kaarten beschikbaar, die kunnen 
worden afgehaald bij het paro-
chiesecretariaat.

Pelgrimini Maximaal
Maria van Waddinxveen  
(zie ook p12-13)

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
mailto:moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/moordrecht/
mailto:ledenmoordrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:lencornelisse%40gmail.com?subject=
http://www.vac-victorkerk.nl
http://www.vac-victorkerk.nl
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Ò In Moordrecht kwamen de 
pelgrims rond 11.00 uur aan bij de 
R.K.-kerk aan het Oosteinde. Een 
kleine schuilkerk, gelegen achter 
een historische pastorie en veel 
groen. Zij werden ontvangen met 
koffie, thee en Friese kruidkoek, 
omdat Titus Brandsma uit Fries-
land afkomstig was. In de kerk 
zelf is de tijd stil blijven staan. 
De inrichting is nog grotendeels 
authentiek, waaronder het taber-
nakel, de preekstoel en het orgel. 
Een oase van rust in het Groene 
Hart. 
In Moordrecht, in de R.K.-kerk 
Sint Jan Onthoofding,  stond in 
een korte viering Titus Brandsma 
centraal. Hij  is door zijn heldhaf-
tig optreden tijdens de Duitse 
bezetting een nationale held ge-
worden. Zijn ‘Gebed tot Jezus’, in 
simpele verzen in de cel geschre-
ven, werd in de laatste oorlogstijd 
op grote schaal illegaal verspreid. 

Na de oorlog is hij zalig verklaard, 
het ziet ernaar uit dat hij dit jaar 
heilig zal worden verklaard.
Voor en na de viering kregen de 
pelgrims de mogelijkheid een 
tentoonstelling in de kerk te be-
zichtigen, een dvd te bekijken, er 
was een boekentafel en er werd 

een cd gedraaid waarop waarge-
beurde verhalen werden verteld, 
ook hoor je Titus zelf spreken  
over R.K.-journalistiek.
 Na de viering kregen de pelgrims 
een versnapering mee en gingen 
ze op weg naar Waddinxveen (zie 
ook p12-13).
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za 27 nov
17.30
19.00 EV

EV
EV

zo 28
9.00

11.00
Aanbidding EV

EV
EV

EV

za 4 dec
17.30
19.00 WGV EV

EV
EV

zo 5
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV

za 11
17.30
19.00 EV

EV
EV

zo 12
9.00

11.00
Aanbidding EV

Ankerzondag
EV

EV

za 18
17.30
19.00 WGV EV

EV
EV

zo 19
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV

vr 24

16.30
18.00
19.00
21.00
23.00

WGV*
EV

WCV

EV*
WCV

Kleuterviering

EV

EV

EV
WGV*

WCV
EV

WGV*
EV

za 25
9.00

11.00
EV EV

EV WCV
WCV

EV

zo 26
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV

vr 31 19.00 WGV WGV WGV WGV WGV

za 1 jan 11.00 EV EV

zo 2
9.00

11.00
EV

EV
EV

EV

za 8
17.30
19.00 EV

EV
EV

zo 9
9.00

11.00
Aanbidding EV

Ankerzondag
EV

EV

za 15
17.30
19.00 WGV EV

EV
EV

zo 16
9.00

11.00
EV

EV
OEC

OEC

za 22
17.30
19.00 EV

EV
EV

zo 23
9.00

11.00
Aanbidding EV

EV
EV

EV

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

EV = Eucharistieviering; WCV = Woord en Communieviering; WGV = Woord en Gebedsviering; OEC = Oecumenische viering,  
* Kerstgezinsviering. Voor actuele informatie zie: https://www.sintjandd.nl/vieringen/

V
ie

ri
n

g
e

n
ro

o
st

e
r

M
o

o
rd

re
ch

t

Vormingstraject voor groep 8 
op pagina 6.

https://www.sintjandd.nl/vieringen/


D
e

 S
p

ri
n

kh
aa

n

De sprinkhaan zegt:

'Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees 
hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het Kind was.' 
(Matteüs 2:10)

De ster van Bethlehem

In de Bijbel wordt veel geschreven over 
sterren. Allereerst in het scheppings-
verhaal, dat God de sterren maakte om 
samen met de zon en maan verschil te 
maken tussen de dag en de nacht. Maar in 
de Bijbel lezen we ook een aantal keer over 
de sterren als ‘tekenen der tijden’. Een ster of 
meerdere sterren die een belangrijke boodschap aankondigen, zoals 
de bekende ster van Bethlehem dat deed tijdens de geboorte van Jezus. 

In de tijd van Jezus waren astronomie (wetenschappelijke sterren-
kunde) en astrologie (vorm van waarzeggerij) het zelfde. Men onder-
zocht de sterren, maar dacht ook dat deze sterren het leven op de 
aarde beïnvloedden. We denken daarom dat de wijzen uit het oosten 
astrologen waren die op zoek gingen naar de plek die de ster aanwees. 

Daar moest wel iets bijzonders aan de hand zijn… 

Wil jij ook weten wat er in die stal gebeurde? Kom dan naar 
één van de (gezins)vieringen op 24 december! Houdt het 
vieringenrooster via www.sintjandd.nl/vieringen/ in de 
gaten voor een overzicht bij jou in de buurt!

Aftellen naar Kerstmis

Tijdens de Ankerzondag van 14 november zijn aan gezinnen ad-
ventskaarsen uitgedeeld. Heb je (nog) geen kaars ontvangen? 
Stuur dan een mailtje naar anker@sintjandd.nl.

Knutsel een ster 
voor jouw raam

Rond Kerstmis hangen veel men-
sen een kerstster voor hun raam. 
om aan de buitenwereld te laten 
weten dat zij met Kerst de ge-
boorte van Jezus vieren. 

Je kunt ook eenvoudig zelf een 
kerstster knutselen, zoals dit leu-
ke voorbeeld van Lady Lemonade. 
Je kunt het voorbeeldfilmpje kij-
ken door via Youtube te zoeken op 

‘3D kerstster vouwen van papier’, 
of klik op deze link. www.youtube.
com/watch?v=R2vknocSe_k.

https://www.sintjandd.nl/vieringen/
mailto:anker%40sintjandd.nl?subject=adventskaars
https://www.youtube.com/watch?v=R2vknocSe_k.
https://www.youtube.com/watch?v=R2vknocSe_k.

