
 

 

 
Nr. 188 – za.13 nov. t/m vr. 10 dec.. 2021 
Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Secretariaat: 0172-612255, redactie.bodegraven@sintjanddd.nl 
Pastor van Dienst: 0182-586036 
Redactie: redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
Parochie Sint Jan de Doper: www.sintjandd.nl 
 
Agenda 
13 en 14 nov. – Deurcollecte voor de oecumene 
14 nov. – Ankerzondag 
17 nov. – Leerhuis 
27 nov. – Vrouwenactiviteit adventskrans maken 
30 nov. – infoavond Vormingstraject 
5 dec.. - Uitzending Kerkplein 15  
12 dec. - Ankerzondag 
 
Familieberichten  
Er zijn geen familieberichten. 
 
Leerhuis 17 november 
In het Leerhuis van 17 november a.s. neemt Pastoor van Klaveren ons 
mee en zet ons op weg naar samen geloven. Elke zondag bidden we in 
de kerk met elkaar de geloofsbelijdenis. Hoe en wanneer is de 
geloofsbelijdenis  tot stand gekomen? Wat betekenen de woorden van 
de geloofsbelijdenis nu vandaag voor ons? Hoe zouden we ons geloof 
nu verwoorden? Aanmelden via leerhuis@sintjandd.nl of 0182-513056 
 
Nieuw Vormingstraject   
Heeft of kent u jongeren die nu in groep 8 zitten en het vormsel willen 
ontvangen? Op dinsdag 30 november is er om 19:30 in de Antoniuszaal 
naast de Josephkerk in Gouda een vrijblijvende infoavond waarin we 
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meer vertellen wat het nieuwe vormingstraject inhoudt. Met een 
combinatie van geloofsontwikkeling, plezier en gezelligheid werken we 
toe naar het vormsel. U bent van harte uitgenodigd. Meer info via 
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/light-the-fire/ Meld u aan via: 
www.sintjandd.nl/vormsel 
 
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 bespreken 
wij het evangelie van Marcus. Wij gebruiken daarbij het boekje van 
Dries van den Akker: “Ga anders denken, Jezus leren kennen door de 
bril van Marcus”. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.  
Jan Slats 
 
Vrouwenactiviteiten 
Op 27 november is het ‘Adventskrans maken’ bij de St.-Josepherk te 
Gouda van 14.00-17.00 uur. Aansluitend welkom bij de Heilige Mis van 
17.00 uur. Meer info in Voorloper 5 of mail vrouw@sintjandd.nl 
 
Vooraankondiging Levende Kerststal 
Het lijkt nog ver weg! Maar de werkgroep is bij elkaar geweest om na te 
denken over wel of geen Levende Kerststal. We willen heel graag in elk 
geval iets organiseren! In deze corona tijd nodigen wij u uit om een 
tijdslot te reserveren en dan plaats te nemen in de kerk. Uiteraard zal 
de Levende Kerststal op de vertrouwde plek staan, met daarin Jozef, 
Maria, en het kindje Jezus. Engelen, herders en de ezel zullen niet 
ontbreken. U kunt dan gedurende een korte tijd genieten 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 welkom zijn. Uiteraard onder 
voorbehoud en volgens de geldende regels. Wij houden u op de hoogte. 
Werkgroep Levende Kerststal  
 
Opbrengst collecte oogstdankdag 
De deurcollecte Oogstdankdag voor de zusters van naastenliefde heeft 
€ 210,00 opgebracht. Hartelijk dank daarvoor. 
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Gebedsintenties 
Za. 13 nov. 19.00u – Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen.  Jaap 
en Rie de Wit – van Egmond, Marnix Grüter, fam. Agterof – van der 
Steen, ouders Hellingerwerf – Wolffenbuttel, ouders van Velzen – 
Hillenaar, fam. Rietveld – Oonk, tante Sientje en Jan. Jan van der Tol. 
Wo. 17 nov. 14.00u  – Rijngaarde - Ouders Hellingerwerf-
Wolffenbuttel. 
Vrij. 19 nov. 9.00u - Dirk Boekhorst, Jeanne Hoogeveen. 
Zo. 21 nov. 9.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. 
ouders Adriaan en Corrie van Vliet – van Vuuren, Ans van Dijk – van 
Leeuwen, Will Heemskerk, ouders van Zoest – Kromwijk, Anny en Leo 
de Wit, Jan, Tiny en Wim van Leeuwen, uit dankbaarheid bij een 
65 jarig huwelijk. 
Vrij. 26 nov. 9.00u – Wim van Doorn. 
Za. 27 nov. 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Martin 
Dobber, Jan en Elly van Kippersluis – Groenendijk, Elisabeth van 
Bunningen, Jan Piket,  ouders van Velzen – Hillenaar, Nilo Ruiter, 
ouders van Velzen – Verroen, Jan van Dijk. 
Vr. 3 dec. 9.00u - Gerard en Riet Pijnacker - Overes. Corrie van 
Velzen-Duits. 
Zo. 5 dec. 9.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij bidden 
ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. ouders van 
der Klauw – van der Meer, ouders Agterof – Pouw, Jan en Anneke van 
den Bosch – van de Poll, ouders van Bunningen – Schuttelaar en Jan 
van Bunningen, pastor van der Meer, Coks van Diemen-van 
Veldhuizen, Familie Koot-van der Maat. 
Vr. 10 dec. 9.00u - Ouders Piet en Bep Walraven - Blom en Barbara. 
 
 
Weekinfo 
    33e zondag door het jaar  
Za. 13 nov 19.00 Eucharistieviering pater Hoogland  
    Jongerenkoor   
Zo. 14 nov 09.00 Aanbidding     



 

 

Ma. 15 nov 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger   
Wo. 17 nov 14.00 Rijngaarde 

Eucharistieviering 
pater Boomaerts  

Vr. 19 nov 09.00 Woord- en 
Communieviering 

pastor Lijesen  

        
    Christus Koning   
Za. 20 nov 19.00 Woord- en gebedsviering gebedsleider Gerry 

Postma 
    Cantorij    
Zo. 21 nov 09.00 Eucharistieviering pater Peelen  
    Dames- en herenkoor  
    Koffidrinken na de viering  
Ma. 22 nov 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger   
Vr. 26 nov 09.00 Woord- en 

Communieviering 
pastor Lijesen  

        
    1e zondag van de advent  
Za. 27 nov 19.00 Eucharistieviering pastor Kuipers  
    Middenkoor   
Zo. 28 nov 09.00 Aanbidding     
Ma. 29 nov 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger   
Vr. 3 dec 09.00 Viering nog niet bekend  
        
    2e zondag van de advent  
Za. 4 dec 19.00 Woord- en gebedsviering gebedsleider Gerry 

Postma 
    Dameskoor   
Zo. 5 dec 09.00 Eucharistieviering nog niet bekend  
    Herenkoor    
Ma. 6 dec 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger   
Vr. 10 dec 09.00 Viering nog niet bekend  

 


