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11e jaargang no.nr 32 periode 4 t/m 19 december  

 
Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
H.-Josephkerk 
Aalberseplein 2, Gouda 
tel. (0182) 523801  
 
Het Pastoraal Team is te bereiken via 
tel. (0182) 513056 
 
Pastor van dienst 
Mocht u dringend pastorale hulp 
nodig hebben, 
 belt u naar de pastor van dienst: 
tel. (0182)-586036. 
 
Secretariaat  
voor Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda; Geopend:  
Ma, wo, vr, van 09.30 - 12.00 uur  
tel. (0182) 523801 
E-mail: gouda@sintjandd.nl 
 
Ledenadministratie: Gouda 
E-mail:  leden.gouda@sintjandd.nl 
 
Rekeninggegevens: 
Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
Kerkbijdragen: 
IBAN: NL28INGB 0002 902 532 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
Overige betalingen en giften 
IBAN: NL93RABO 0361 413 785 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
 
Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
IBAN: NL90RABO 0343 000 911 
t.n.v. Sint Johannes’ Onthoofding Moordrecht 
 
Kerk St. Johannes' Onthoofding 
Oosteinde 23, Moordrecht 
Postbus 86, 2840 AB Moordrecht  
tel. (0182) 523801 
E-mail: moordrecht@sintjandd.nl 
 
Kopij voor het volgende blad  
Uiterlijk13 december 2021 
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail  
Infoblad@sintjandd.nl  

Kerstpakkettensponsoractie PCI 
Dit jaar gaat PCI-Gouda samen met de 
Vincentiusvereniging Gouda 130 gezinnen en 
alleenstaanden met een beperkt inkomen een 
kerstpakket bezorgen. Het pakket bevat geen 
overdreven luxe artikelen, maar producten die de 
komende feestdagen voor de ontvangers wat 
feestelijker maken. 
In de Antoniuszaal kunt u de inhoud van het pakket 
bekijken. 
Kortgeleden werd De Voorloper bij u thuisbezorgd. In 
deze Voorloper nummer 6 zit een flyer over de PCI-
kerstpakkettensponsoractie en de wijze waarop u – 
als sponsor – een financieel steentje kunt bijdragen 
aan deze actie. Ook op de website van PCI-Gouda 
(www.PCI-werkgroepGouda.nl) vindt u via de pagina 
Actueel/nieuws alle informatie over de sponsoractie. 
 
PCI-kerstmarkt 
Het is niet mogelijk om bij de jaarlijkse kerstmarkt van 
de PCI voldoende afstand te houden. Daarom hebben 
wij opnieuw moeten besluiten om deze markt niet 
door te laten gaan. Uw kerststuk(ken) zult u dus ook 
dit jaar elders moeten kopen. 
De opbrengst van de kerstmarkt gebruikten wij altijd 
voor onze kerstpakkettenactie. U kunt uw bijdrage 
daaraan toch leveren door deel te nemen aan onze 
kerstpakkettensponsoractie. 
 
Hulp aanvragen bij de PCI 
Met beperkte bedragen voor noodzakelijke spullen 
helpt de PCI mensen die het (tijdelijk) financieel 
moeilijk hebben. 
Individuele hulpvragers en professionele 
hulpverleners kunnen hulpvragen indienen via onze 
website www.PCI-werkgroepGouda.nl. Beschikt men 
niet over internet of is de hulp zeer dringend, dan kan 
men bellen naar het locatiesecretariaat in Gouda (tel. 
0182-523801). Het secretariaat geeft het hulpverzoek 
zo snel mogelijk door aan de PCI. 
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VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 
Maatregelen in verband met Corona 
De Nederlandse bisschoppen hebben de maatregelen 
aangescherpt de eerdere coronamaatregelen blijven 
van kracht. Tevens is besloten dat er tussen 17.00 en 
5.00 uur geen publieke vieringen of andere kerkelijke 
bijeenkomsten plaatsvinden. Dit betekent dat 
zaterdagavondvieringen geen voorlopig geen 
doorgang zullen vinden. Dit betekent dat ook de 
vieringen in de kerstnacht niet door zullen gaan. Wel 
zal er worden ingezet om deze vieringen via 
livestream uit te zenden zodat deze thuis gevolgd 
kunnen worden. De bisschoppen hebben eerder al 
iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. 
Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en 
niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar 
om te blijven gaan. 
Het advies is om de volgende basisregels in acht te 
nemen 
- 1,5 meter is een veilige afstand om aan te houden. 
Bescherm jezelf en anderen. Ga daarom zitten op die 
banken die daarvoor zijn aangemerkt en bewaar ook 
onderling die anderhalve meter afstand. 
- Draag een mondkapje in de kerk gedurende alle 
verplaatsingen. Zodra je zit, kan dat af. We mogen wel 
met elkaar zingen. 
- Schud geen handen.  
- Ontsmet en/of was vaak en goed je handen.  
- Hoest en nies in je elleboog.  
- Bij de uitreiking en het ontvangen van de Communie 
geldt het volgende. Na de Uitnodiging tot de 
Communie toont de voorganger de hostie en zegt 
“Lichaam van Christus”. Daarop antwoorden wij 
“Amen”. De uitreiking van de Communie daarna zal 
zwijgend verlopen om besmetting van de hosties in 
de schaal te voorkomen. 
- Let ook bij het koffie drinken op het bewaren van de 
onderlinge afstand. 
 
Periode 4 t/m 19 december 2021 
 
Zaterdag 4 december 
Geen vieringen 
Zondag 5 december 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Gouda 
Adrianus van Leeuwen; Maria Kabel; Ouders Zwarts-
Jansen; Jan Bartels; Eglé en Antoon Doorenbosch en 
zoon Anthony; Overleden ouders Bultman-Brenkman, 
overleden broers, zwager en andere familie; Bertus 
Wijnen; Lex Rohde 
 
 

Dinsdag 7 december 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Vrijdag 10 december 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Zaterdag 11 december 
16.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Overleden 

ouders Kleiweg-van de Berg; Familie Glissenaar.-Blonk; 

Ton Glissenaar 

 
Zondag 12 december 
11.00 uur H. Josephkerk  
Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
Ankerzondag en doop tijdens de viering 
 
Gebedsintenties Gouda 
Thea en Pancras Mooren-De Knegt; Tonnie Savenije, 
haar ouders en zus Cia; Jan Bartels; Eglé en Antoon 
Doorenbosh en zoon Anthony 
 
Dinsdag 14 december  
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Vrijdag 17 december 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Zaterdag 18 december 
14.00 uur H. Josephkerk 
Viering van barmhartigheid 
16.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor Lijesen 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Geer van 
Sprew-Pietersen 
 
Zondag 19 december 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger Pastor Kuipers 
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Gebedsintenties Gouda 
Echtpaar Erberveld-Streng; Wilhelmus Koemans; Joop, 
Marja, Kees en Bep Feit Zoet; Cobie en Fons Bultman; 
Lex Rohde 
 
Zorgcentra 
Viering Middenmolenplein  
17 november oecumenische viering. 
Pater Boomaerts zal hierbij voorgaan. 
U bent allemaal van harte welkom! 
 
Kerkplein 15 
Het programma is elke zondag 9.00-12.00 uur te 
beluisteren via Gouwestad Radio FM 106,2, kabel 97,7 
en internet www.gouwestad.nl. 
 

 
PERSONALIA 

 
Overleden 
27-11-2021: Ben van den Berg, 81 jaar 
 

MEDEDELINGEN 
 

Algemeen 
 
Alphacursus 
Wil je God (beter) leren kennen?  
Nieuwsgierig naar het christelijk geloof? 
Volg de Alphacursus 
 
Bent u bevriend of getrouwd met een katholiek, 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 geleerd over het christelijk geloof?  
Misschien heeft u 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 doopgesprek. Maar wat 
weet u daar nog van? We kunnen makkelijk blijven 
steken in de kinderlijke beelden van God: een 
almachtige God die alles regelt en voorbestemt, een 
straffende God voor wie we ons netjes aan de 10 
geboden moeten houden, een “wegenwacht”-God die 
we in nood te hulp vragen. Maar verder leiden we 
gewoon ons burgerlijk leven: geld verdienen, tv kijken, 
sport en recreatie. 
Zoals uw fiets of auto af een toe een onderhoudsbeurt 
nodig heeft, banden weer eens opgepompt, olie 
ververst, reparaties en versleten onderdelen 
vervangen moeten worden, zo vraagt ook onze relatie 

met God onderhoud. Een echte christen leeft in een 
permanente liefdesrelatie met God. 
Daarom bieden we u de Alphacursus aan: een aantal 
vormingsbijeenkomsten om God (beter) te leren 
kennen.  
Deze cursus is uitstekend geschikt voor mensen die 
vrijblijvend willen kennis maken met het christelijk 
geloof. Misschien uw niet-katholieke levenspartner 
(kom samen!), uw buurman, uw collega, uw vriend(in). 
De Alphacursus bestaat uit 10 bijeenkomsten in een 
sfeer van ontmoeting en uitwisseling op 
woensdagavonden vanaf januari 2022 en een 
zaterdag. Elke bijeenkomst begint met een heerlijke 
warme maaltijd, vervolgens een inleiding op het thema 
en tenslotte een groepsgesprek daarover, waarin u zelf 
met uw vragen en reacties kunt komen.  
 
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? Deze vragen en meer worden behandeld. 
Kijk op www.sintjandd.nl voor meer informatie of bel 
0182-513056, ma-vrij 9.00-12.00.   
Geef je op via    alphacursus@sintjandd.nl 
Voor de kosten van het eten en het cursusmateriaal 
wordt per avond een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
 
Kerstbomen en oliebollen verkoop 
Helaas kan ook dit jaar de Reeuwijkse kerstmarkt 
niet doorgaan. Wel is er verkoop van oliebollen.  
Op 6 december start de verkoop van kerstbomen, 
dagelijks van 12.00 tot 16.00 uur, tot en met 11 
december. op 11 december is er ook 
oliebollenverkoop. 
Van harte aanbevolen! 
 
YouTube kanaal Parochie Sint Jan de Doper  
Op onze website vindt u ook een link naar het 
YouTube-kanaal van de parochie: 
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul
9LnETcPJ2Q .  
Hierop staan diverse opnames, die u zo op uw gemak 
nog eens kunt bekijken. 

 
 
Livestreamvieringen in de parochie 
Boskoop via www.kerkomroep.nl  
Bodegraven via www.kerkdienstgemist.nl  
Gouda via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-
H-Josephkerk 
Moordrecht via 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358 . 
Reeuwijk via www.kerkomroep.nl 
Waddinxveen via www.kerkomroep.nl 

https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
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De links staan ook op het vieringenrooster op 
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html  
 
Oecumenisch Initiatief Gouda 
Op zondag 5 december is het thema van de 
maandelijkse viering van het OIG:  
“God aan het licht brengen”. De viering wordt 
gehouden in de grote zaal van Concordia, Westhaven 
27 in Gouda, en begint om 16.30 uur. Iedereen is van 
harte welkom. Doorgang van de viering is onder 
voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. 
Op de website van het OIG, https://oiggouda.nl vindt 
u de actuele informatie hierover. 
“God aan het licht brengen”. We mogen vertrouwen 
dat het Licht zal komen. We willen ons daar op 
voorbereiden. Het is ook een uitdaging voor willen zien 
door omstanders. Door ons open te stellen kunnen we 
zorgen het niet te missen. 
De viering is voorbereid en wordt uitgevoerd door 
enkele leden van de Kerngroep van het OIG. 
Na afloop van de viering is er gelegenheid tot 
ontmoeting met een kopje koffie of thee. 
 
Stipendia 
Het tarief voor gebedsintenties voor Gouda en 
Moordrecht is € 10,00. 
Voor informatie over de andere tarieven kunt u 
terecht bij het Locatiesecretariaat. 

 
H. Antonius van Padua 

 
Opbrengst Boekenmarkt 
De Boeken- en cd-markt en de curiosaverkoop 
hebben samen een bedrag van (afgerond) € 450,- 
opgebracht. 
Voorwaar een mooi resultaat. 
Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar de PCI 
t.b.v. de kerstpakkettenactie en de Stichting 
Vluchteling voor de vluchtelingen op het kamp Moria. 
Alle kopers: bedankt voor uw bijdrage! 
Degenen die niet in de gelegenheid waren: het restant 
is overgedragen aan de vrijwilligers van de 
boekenmarkt in Waddinxveen. Daar kunt u dus in de 
herkansing! 
Voor meer informatie: https://www.vac-
victorkerk.nl/activiteiten 
 
Bloemetje van de week in  Gouda 
In de maand november kregen de volgende 
parochianen een bos bloemen: 
07-11 Koos en Marian Ligthart 
14-11 Mevr. Heinen 
21-11 Koos van Velzen 
28-11 Familie Vink 
U wordt allen uitgenodigd parochianen voor te 
dragen. Wilt u de voorstellen mailen naar 

bloemetje.gouda@sintjandd.nl  of via het 
secretariaat 0182-523801 
 
De voedselbank heeft uw hulp nodig 
Vanwege corona is de inzameling bij 2 grote 
supermarkten dit jaar vervallen .Dit is echt een grote 
teleurstelling, veel voedsel kan daardoor niet worden 
ingezameld en uitgedeeld. 
 
We willen nu een  kerstinzameling in de kerk houden: 
Weekend van 11 en 12 december  
We hopen dat u dit jaar weer meedoet zodat klanten 
van de Voedselbank vlak voor Kerst nog een  mooi 
pakket mee kunnen krijgen. 
 
Onderstaande producten kunnen we goed gebruiken 

• Conserven in blik 
• Soep in blik 
• Pasta saus 
• Pannenkoekmix / meel 
• Beschuit / crackers 
• Babyverzorgingsartikelen 
• Wasmiddelen 
• Douchegel 
• Tandpasta / borstels 

 

St. Johannes' Onthoofding 
 
Telefonisch contact secretariaat Moordrecht 
Aangezien het secretariaat van de 
geloofsgemeenschap St.-Johannes’ Onthoofding 
meestal niet bezet is, dient u voor telefonisch contact 
het secretariaat van de Geloofsgemeenschap H.-
Antonius van Padua te Gouda te bellen. Tel. (0182) 
523801 

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

