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'Je bent een gezegend mens!' Een uitdrukking 
die je uitdeelt aan iemand, of liever nog, zelf 
mag ontvangen. Want als je een gezegend 
mens bent, gaat het je goed, ben je gelukkig en 
tevreden over iets of nog beter, over je leven. 

Het gezegend zijn heb je niet zelf in de hand. Het 
overkomt je en wordt je vaak gegeven. Het geze-
gend zijn geeft een blijde toevoeging aan je leven. 
Het gaat hierbij niet om een grootse, materiële 
gift, maar veel meer om kleine gebaren en woor-
den die liefde en warmte uitstralen. Dat iets, dat 
'jij' ertoe doet.

De katholieke traditie is rijk aan vele manieren van 
zegenen. In de vieringen van de kerk mogen wij 
altijd de zegen ontvangen om niet alleen de week 
die voor ons ligt in te gaan, niet alleen door het 
leven te gaan, dat naast veel fijne momenten ook 
akelige en grillige momenten kent. Je mag met 
die zegen weten en nog belangrijker 'voelen', dat 
je gesterkt wordt door Hem. Hij die bij jou zal zijn. 
Je gaat niet alleen.

Vorig jaar rond deze tijd werd de Onze Lieve Vrou-
we Hemelvaartkerk gesloten. Een droevig mo-
ment. Het Mariabeeld dat daar jaren stond en 
waarbij door de jaren heen vele kaarsjes zijn aan-
gestoken en gebeden zijn uitgesproken, werd de 
kerk uitgedragen. Op weg naar een nieuw thuis, 
de Sint Josephkerk op het Aalberseplein. Voor-
dat dit gebeurde, ontvingen alle mensen aanwe-
zig de zegen van de voorganger. Een teken van 
kracht. Een teken van je gaat niet alleen, maar je 
gaat met de zegen van God, verbonden met el-
kaar en gesterkt.
 
Het zegenen is mij dierbaar. Ik ben ermee op-
gevoed in een katholiek gezin met elf kinderen. 
Wanneer mijn moeder ’s ochtends de broden aan-
sneed op de broodplank (gesneden brood kostte 
meer geld en de boterhammen waren volgens 
mijn moeder te dun), zegende zij het brood door 

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

'Gezegend ben je' - Lieve rituelen

Gezegend ben je!
 
2022 is het Jaar van de Sacramenten met als thema: 
Gezegend ben je!

Moge de Heer u zegene en u beschermen. Moge de 
Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen. 
Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede 
geven.
 
De zegen die hier geciteerd wordt is al heel oud en 
vind je in het Oude testament in het boek Numeri, 
hoofdstuk 6, verzen 24-26. God geeft aan Mozes de 
opdracht mee dat Aaron deze zegen moet uitspreken 
over de Israëlieten. Als deze woorden worden uitge-
sproken zal God het volk zegenen. Nog steeds wor-
den ook wij zo gezegend.

Vaak horen wij aan het einde van de viering deze 
tekst. Laten we dit nieuwe jaar al onze zegeningen 
tellen en open staan voor de zegeningen van Onze 
Heer en de Sacramenten die wij mogen beleven en 
nodig hebben.

Redactie Boskoop

Reacties naar aanleiding van deze Voorloper kunt u 
sturen naar redactie@sintjandd.nl. 

er met het puntje van haar mes een kruisje in te 
kerven. Ze zei er niets bij, ze deed het in stilte.
 
Wanneer wij ’s avonds naar bed gingen (jammer 
genoeg hoorde ik bij de jongsten en moest ik dus 
eerder naar bed dan de oudsten) wensten wij el-
kaar welterusten en liepen wij naar onze ouders. 
Zij zegenden ons dan door met hun duim een 
kruisteken op ons voorhoofd te maken met de ze-
genspreuk: 'God zegene je en bewaart je'. Als ik dit 
kruisje ontving dan voelde dit bijzonder. Ik voelde 
mij geliefd. Verder dan wat in de mogelijkheid van 
mijn ouders lag. God werd erbij betrokken!

Natuurlijk wil je als ouder het allerbeste aan je kind 
meegeven, maar het ligt niet volledig in jouw mo-
gelijkheid dit ook daadwerkelijk te geven. Wanneer 
je de zegen aan je kind geeft dan vertrouw je erop 
dat Hij wel al het beste aan je kind mag meegeven. 
Het met een kruisje en zegen naar bed gaan 

Betekenis van huiszegen 
20 + C+M+B + 22

C+M+B: drie wijzen Caspar + Melchior + Balthasar
Deze letters worden in verband gebracht met de  
wijzen (koningen)  uit het oosten: Caspar, Melchior 
en Balthasar.
C+M+B: zegentekst Christus Mansionem Benedicat
Deze letters vormen ook het acrostychon en zijn de 
beginletters van de zegentekst 'Christus Mansionem 
Benedicat', dit betekent:  'Christus zegene dit huis'.

Ò

http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
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Vastenactie 2022: Stichting El Arbol in Nicaragua

tanische tuin, waarin fruitbomen, 
sierplanten en groenten gekweekt 
kunnen worden.

2. Praktijklessen om planten te kwe-
ken in de drie kassen. De planten 
en groenten worden later verkocht 
en/of verdeeld onder de leerlingen 
en in de grond gezet in eigen tuin. 
Hier kunnen ook de ouders  bij be-
trokken worden.

3. Het aanstellen van een enthousi-
aste leraar voor het opzetten en 
geven van lessen in milieueducatie, 
gezondheid, planten- en dierenleer. 
Met als doel dat de leefomstandig-
heden van de kinderen verbeteren. 
En dat zij zich meer bewust worden 
van een duurzaam leven op aarde.

4. Hoewel de grond van de botanische tuin ei-
gendom is van de stichting, moet de wettelijke 
status beter verankerd worden. Het legaliseren 
van de grond is noodzakelijk om problemen in de 
toekomst te voorkomen. Dit is ook bij de landelij-
ke Vastenactie een belangrijk speerpunt.

 

Wij zullen het erg waarderen als u de stichting El 
Arbol steunt, zodat Saskia haar bijzondere werk 
kan blijven doen. 

Voor meer informatie: www.elarbol.nl
www.facebook.com/foundationelarbol 

Instagram.com/foundationelarbol   

Ò voelde als een geruststelling dat ik niet alleen 
was. Op mijn beurt heb ik dit ritueel ook weer aan 
mijn kinderen meegegeven en het mooie is dat mijn 
kinderen het ook aan mijn ouders gaven en aan mij.

In zegeningen betrekken wij God en mag je je als 
ontvanger een gezegend mens weten. De huis-
zegen die met het feest van Driekoningen op  
6 januari is uitgedeeld en nog steeds in de kerken 
te verkrijgen is (zie hieronder afgebeeld) mag ons 
ervan bewust maken dat ons huis waarin we le-
ven en waarin we mensen ontvangen, gezegend 

mag zijn door God waarin wij geloof hebben. Een 
aloude traditie maar ook weer uitdrukkend: Hij is 
óók aanwezig in dit huis!

Rituelen en zegeningen hoeven we niet altijd he-
lemaal uit te kauwen om de betekenis hiervan te 
ontlenen. Rituelen en zegeningen mogen ons en 
de ander duidelijk maken dat wij niet alles zelf in 
de hand hebben en daarom God betrekken in ons 
leven. Een troost, een kracht en het mogen voe-
len: 'Ik ben geliefd!'

Saskia van Winden, pastoraal werkster 

In 2019 heeft u al kennisgemaakt met de stich-
ting El Arbol. Het werd toen voor de eerste keer 
gekozen tot Vastenproject in onze parochie. 
Drie jaar later gaan we dit project opnieuw on-
dersteunen. El Arbol (De Boom) is opgezet door 
Saskia van Vuuren, een Nederlandse vrouw die 
al twintig jaar in Chinandega woont, de op een 
na grootste stad in Nicaragua. Zij zet zich daar 
in voor natuur en milieu en verbetering van de 
levenskwaliteit van vooral vrouwen en kinde-
ren in de armste wijk. 

Hoe zijn we tot de keuze van dit eigen project ge-
komen? 
Begin 2018 maakte Jeanine Vermeulen uit Bos-
koop een reis door Centraal Amerika. Totaal onge-
pland kwam zij in contact met Saskia van Vuuren 
van de stichting El Arbol. Het klikte vanaf het 
eerste begin en om een lang verhaal kort te ma-
ken, ze heeft twee maanden bij Saskia gewoond 
en meegewerkt aan verschillende projecten. Zij is 
nu medebestuurslid en helpt om het werk van de 
stichting te ondersteunen. Ook onze parochie wil 
Saskia’s werk ondersteunen door middel van de 
Vastenactie. Pastor Rob Lijesen is namens het pas-
toraal team de coördinator van het Vastenproject.

Waar zet Saskia zich momenteel voor in?
In 2015 werd grond aangekocht door de stichting. 

Hier is een botanische schooltuin aangelegd. Er 
worden verschillende lessen gegeven waaronder 
Engelse les. Er is ook een medische post. Deze tuin 
ligt naast de basisschool en nabij een grote vuil-
nisbelt, aan de rand van de stad. In deze achter-
standswijk, waar kinderen op de vuilnisbelt werken, 
zijn veel problemen. 

Waarmee wil de Vastenactie Saskia dit jaar onder-
steunen?
1. Het bouwen van drie kleine kassen in de bo-

Kinderen die de gezondheidslessen volgenLes krijgen in de Botanische tuin over de natuur

Bloemenstuiken planten in de vlindertuin

http://www.elarbol.nl
http://www.facebook.com/foundationelarbol
http://Instagram.com/foundationelarbol
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Gezegend ben je 
 
'Sinds ik hier woon heb ik het gevoel dat ik uitgeran-
geerd ben…' Deze opmerking maakte een bewoner 
laatst toen ik in gesprek was met haar. Haar huidige 
leven staat in grote te-
genstelling tot haar leven 
vroeger. Thuis, voor haar 
gevoel een ‘vorig leven’, 
kon ze nog alles en droeg 
ze haar steentje bij aan de 
samenleving, maar nu is er 
in haar ogen niets anders 
dan afwachten tot de laat-
ste adem is uitgeblazen. 
 
Zulke opmerkingen hoor ik vaker en ik schrik ervan. 
Het leven is in elke vorm van waarde. Neem nu een 
baby, het kindje draagt niets bij aan de maatschap-
pij, heeft veel en langdurig hulp nodig, maar niemand 
stelt het ter discussie of dit kleine mensje van belang 
is. Nu heeft een baby nog nooit meegemaakt hoe het 
is om zelf vol energie en zelfstandigheid in het leven 
te staan in tegenstelling tot de bewoners in onze 
zorgcentra. 
 
De Bijbel maakt ons steeds weer duidelijk dat het le-
ven heilig is. Dat we daar zorgvuldig mee om moeten 
gaan en dat we gezegend zijn dat wij dit leven gekre-
gen hebben. Een geschenk waar we elke dag weer 
dankbaar voor mogen zijn.  
 
En nu kunt u denken, maar het leven is niet alleen maar 
rozengeur en maneschijn. Als er veel tegen zit in een 
mensenleven, hoe kun je dan het gevoel hebben dat 
ook jouw leven heilig is? Zoals bijvoorbeeld de dame 
van het citaat zich voelt. Toch, als ik dan even met haar 
bid, of als zij de communie of de ziekenzalving eens 
per jaar mag ontvangen, dan is de zegen van Gods 
liefde heel nabij. Je ziet de frustratie omslaan in ont-
spanning, zoals de sacramenten wel meer los kunnen 
maken bij gelovigen. Want deze dame weet dan dat ze 
in de handen van de Heer ertoe doet en gezegend is. 

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.

Heiligen

Nee, dit stuk gaat niet over de ene heilige of 
de andere. Heiligen is hier een werkwoord! We 
moeten aan de slag. 

Heil en heel zijn eigenlijk hetzelfde woord. In het 
Duits is daar zelfs een woord voor (uiteraard): das 
E-I-Wechsel. En als heil en heel zó dicht bij elkaar 
liggen, dan zal dat voor heiligen en helen ook wel 
zo zijn. 

In ons leven is er gelukkig veel moois. Nooit ver-
geten! Altijd je zegeningen tellen. Maar de keerzij 
is net zo waar: er is veel in ons leven gebroken. We 
kunnen op heel veel manieren met die kant van 
het leven omgaan. We kunnen het ontkennen, net 
doen of het niet bestaat. We kunnen het bagatel-
liseren, net doen of het niet belangrijk is. We kun-
nen er anderen de schuld van geven, we kunnen 
de geschiedenis herschrijven. We kunnen van al-
les. Maar geen van deze manieren is erg vrucht-
baar. We kunnen ook helen, maar hoe?

We kennen in onze kerk sacramenten. We kennen 
er heel wat! Maar liefst zeven. En in al die sacra-
menten raakt de hemel de aarde. Met heel aardse 
tekenen, betekenen we de hemel. Dat is niet al-
leen een symbool. Het gebeurt!

Als er water over het hoofd van een mens stroomt 
en wij zeggen 'ik doop je in de naam van de Vader 
en de Zoon en de Heilige Geest' is dat niet alleen 
een beeld van innerlijke reiniging. De hemel raakt 
de aarde: een mens wordt ten diepste rein en zo 
opnieuw geënt op de Schepper. Als twee gelief-
den tegen elkaar zeggen: 'ik wil je tot mijn man', 'ik 
wil je tot mijn vrouw' is dat niet alleen een mooie 
belofte, maar een band waar ook de Schepper in 
verbonden is. Als een priester zegt: 'ik ontsla je 
van je zonden' is het geen woord van mens tot 
mens (hoe waardevol dat al is!), het is de Heer die 
tegen je zegt: 'we beginnen met een schone lei'.

'Een sacrament is een uitwendig teken, ingesteld 
door Christus de Heer, waardoor genade wordt 
aangeduid en gegeven.' Zo definieert de oude ca-
techismus een sacrament. En zo is het: het is een 
zichtbaar gebaar, maar een gebaar van mensen. 
We hebben het niet bedacht om met mooie diepe 
dingen bezig te zijn. Christus zelf reikt ze ons aan. 
En dat doet Hij niet zomaar. Langs deze weg wil 
Hij in ons leven zijn, raakt de hemel de aarde. Ge-
lukkig maar, want langs deze weg raakt geheeld 
wat is gebroken. Liefde, vergeving, genade, ver-
bond. Het gebeurt allemaal als je een sacrament 
ontvangt.
Sacrament. Daar zit het woord 'sacra' in. Heilig. 
De sacramenten helen ons.

Pastoor Van Klaveren

Zegenen in de Bijbel

Zegenen betekent dat je iemand anders iets 
goeds toewenst. Maar het is wel iets meer dan 
alleen een goede wens. Zegenen heeft altijd met 
God te maken. Als je iemand zegent, wens je dat 
God goed is voor hem of haar. 

In de Bijbel komt het woord ‘zegenen’ regelmatig 
voor. Zo zegent God in het Oude Testament zijn ei-
gen schepping (Genesis 1). Jakob spreekt een zegen 
uit over zijn zonen (Genesis 49) en ook de broer van 
Mozes, Aaron, spreekt een zegenbede uit (Numeri 6, 
24-26). In de evangeliën kunnen we onder anderen 
lezen dat Jezus de kinderen zegent (Marcus 10, 13-
16), de vijf broden en twee vissen in het verhaal van 
de broodvermenigvuldiging (o.a. Matteüs 14, 14-21 
en Lucas 9, 12-17) en het brood tijdens het laatste 
avondmaal.

www.kuleuven.be/thomas/page/zegen/ 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/zegen/
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Van het parochiebestuur

Het is alweer even geleden dat ik u informeerde 
over waarmee het bestuur zich zoal bezighoudt. 
Dat betekent echter niet dat we hebben stilge-
zeten. Veel energie is gestoken in het telkens 
passend maken van de regelmatig wijzigende 
coronaregels, met als piekmoment de vieringen 
rondom Kerstmis. Een groot compliment aan 
allen die zich hebben ingezet om de vieringen 
die nog wel konden plaatsvinden in stijl te la-
ten verlopen. Ook de digitale viering van kerst-
nacht noem ik. Bijna 1.000 keer is digitaal mee-
gekeken, voorwaar een mooi resultaat van twee 
weken hard aanpoten voor alle vrijwilligers die, 
geïnspireerd door het pastoraal team, er iets 
moois van hebben gemaakt. Heel hartelijk dank!

Verder werd veel onderhoudswerk vertraagd door 
corona. Op diverse locaties zijn wel allerlei initi-
atieven genomen om de beschikbare gebouwen 
goed te onderhouden. Ook kwam er op de valreep 
meer duidelijkheid over het klooster in Reeuwijk. 
Voor de Goudse voormalige O.L.V. Hemelvaartkerk 
liggen een aantal plannen van potentiële kopers 
voor, waarover in het eerste kwartaal van 2022 
een besluit zal worden genomen. Dat gebeurt 
in nauw overleg met het bisdom. Dat ging te-
vens akkoord met de verkoop van het voormalig 
klooster in Reeuwijk aan een organisatie die het 
gebouw geschikt gaat maken voor bewoning door 
ouderen, een passende herbestemming!

Ook wordt er samen met het pastoraal team ge-
schreven aan een nieuw meerjarenbeleidsplan. 
Twee inspiratiesessies met locatieraden en pas-
toraatsgroepen moesten vanwege corona helaas 
worden afgeblazen. We gaan het nu half februari 
proberen. Maar het pastoraal team is wel bezig 
om in de geest van de verwoorde beleidsrichting 
te werken. Daarbij is veel aandacht voor zowel de 
reeds bekende alsook de wat minder actieve pa-
rochianen. En bovendien wordt gekeken hoe we 
zoekende gelovigen kunnen verleiden om zich bij 
onze gemeenschap aan te sluiten. Voorwaar een 
mooie uitdaging voor de komende jaren.

Op alle locaties zijn allerlei vrijwilligers druk doen-
de met de voorbereidingen voor de Actie Kerkba-
lans en heeft men de begroting 2022 afgerond. 
Veel waardering voor al die lokale bestuurders en 
secretariaten  die steeds weer met elkaar ook de 
administratieve zaken op rolletjes laten lopen. 

Het zal de meesten van u niet zijn ontgaan dat dit 
pastoraal team er sinds september een heel aan-
dachtsgebied bij heeft gekregen. Pastoor Van Kla-
veren is aangesteld als pastoor van de aanpalen-
de parochies Haastrecht en Schoonhoven. Twee 
parochies, de Heilige Bartholomeus in Schoon-
hoven e.o. en de Sint Barnabas in Haastrecht e.o., 
die heel lang onder een pastoor oude stijl hebben 
kunnen gedijen, moeten nu wennen aan de situ-
atie waarin zij de voorganger moeten delen met 
heel veel andere geloofsgemeenschappen. Iets 
waarmee onze parochie inmiddels al zo’n tien 
jaar ervaring heeft. Gelukkig heeft pastoor Van 
Klaveren de steun van zijn team en van een aan-
tal 'hulpkrachten', de eerwaarde heren Hoogland, 
Boomaerts, Mennen en Peelen, zonder wiens hulp 
en inzet het niet mogelijk zou zijn om alle vierin-
gen adequaat bemand te krijgen. Namens u allen 
hebben wij hen 'op vloeibare wijze' bedankt.

Beide parochies gaan vooralsnog als zelfstandige 
organisaties door, maar duidelijk is wel dat alle acti-
viteiten van het pastoraal team, inclusief de sacra-
mentenvoorbereiding, goed op elkaar en op onze pa-
rochie moeten worden afgestemd. Een voorproefje 
daarvan heeft u kunnen ervaren als u de livestream 

met Kerstmis heeft bekeken. Daar kwamen immers 
niet zes, maar acht kerktorens en stalletjes langs. 
Wel is duidelijk dat door de geografische vergroting 
van het aandachtsgebied met name de mogelijkhe-
den voor de individuele aandacht van pastores voor 
u nog meer onder druk is komen te staan. Daarvoor 
vragen wij u begrip, maar anderzijds mag deze we-
tenschap u er niet van weerhouden om in voorko-
mend geval toch een beroep op het team te doen. 
Want ook al zijn de mogelijkheden beperkt, zij zullen 
alles op alles zetten om u tegemoet te komen, ook 
al lukt dat niet altijd direct.

Wat daarbij gaat helpen is dat pastor Kuipers be-
gin februari naar Moordrecht verhuist. Bij de start 
bleef hij in Berkel-Rodenrijs wonen, maar de af-
stand was zodanig belemmerend dat hij tijdelijk 
is ingetrokken in de pastorie in Haastrecht. Dat 
scheelt aanzienlijk in reistijd en brandstof! Wat 
ook goed is om te weten, is dat de bij velen be-
kende pater Hoogland voornemens is in februari 
zijn intrek te nemen in de vrijgekomen woning 
naast de kerk in Schoonhoven.

Ik schreef dit op 30 december en dan ontkom je 
niet aan een terugblik. 2021 is, evenals 2020, een 
jaar geworden waarin corona vaak dicteerde hoe 
er geleefd kon worden. Maar, optimistisch als ik 

ben ingesteld, was het toch vooral van belang fo-
cus te houden op wat nog wel kon: elkaar blijven 
bezoeken en blijven bemoedigen, op gepaste af-
stand, vrijwilligerstaken die je op je genomen hebt 
zo goed mogelijk blijven uitvoeren, op andere wijze 
aandacht aan elkaar blijven geven via social me-
dia (positieve berichten!) of via de mail of de post. 
Veel vieringen en andere samenkomsten konden 
toch doorgaan, soms in iets andere vorm. Zo denk 
ik met blijdschap terug aan de Pelgrimini, die een 
groot aantal parochianen in beweging bracht. Ook 
hadden we een aantal nieuwe communicanten en 
dopelingen en ook een paar huwelijken, waaronder 
van een van onze bestuursleden. Dieptepunt was 
natuurlijk de sluiting van de O.L.V. Hemelvaart-
kerk in Gouda. Daar hebben veel parochianen nog 
steeds weet van, maar gelukkig zijn er ook veel die 
niet zijn weggebleven, maar zich hebben herpakt 
en volop aan het gemeenschapsleven in Gouda zijn 
blijven deelnemen. Daar heb ik groot respect voor.

Een ander punt van zorg blijft de financiële si-
tuatie. Qua exploitatie schrijven we rode cijfers, 
met name doordat de collectebijdragen aanzien-
lijk zijn teruggelopen. Gelukkig blijven velen ons 
steunen via de Actie Kerkbalans. Bij het verschij-
nen van deze Voorloper loopt deze actie nog vol-
op. Hopelijk doet u ook weer mee of sluit u zich 
aan. Of maak gebruik van de inmiddels beschik-
bare mogelijkheden om digitaal bij te dragen aan 
de collecte. Want er wordt door velen enorm hard 
gewerkt ten behoeve van onze levende geloofs-
gemeenschappen, maar zonder geld wordt het 
toch een lastig verhaal om door te gaan Steeds 
weer blijkt hoe belangrijk die periodieke bijdrage 
van onze parochianen voor het betalen van het 
onderhoud en de energierekening is, maar vooral 
voor de kosten van ons pastoraal team. 

Toch heb ik er vertrouwen in dat velen van u zich, 
ook financieel, zullen blijven inzetten om onze 
mooie parochiegemeenschap te blijven steu-
nen. Dat lijkt mij een mooie start van 2022, een 
jaar waarin ik Deo Volente vele lezers weer (meer) 
hoop te ontmoeten! 

Frank Marcus, vicevoorzitter

Parochiekerk 
Haastrecht

Parochiekerk 
Schoonhoven
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Veertig dagen woestijn

De woestijn is niet de plaats die je kiest om te 
verblijven. Liever verkeren we in het paradijs.
Maar zo gaat het niet in het leven. Soms lacht 
het leven je toe en woon je voor je gevoel in 
het paradijs. Alles is daar goed en heerlijk, een 
plaats om nooit meer weg te gaan.

Vrijwillig ga je ook niet weg, je wordt er eerder toe 
gedwongen door een lockdown in je leven. Alles 
wat je vertrouwd is, valt weg, je leven komt zo 
maar ineens tot stilstand. En dan kan je zo maar 
ineens, voor je gevoel, in een woestijn terecht ko-
men, in de leegte, in de eenzaamheid. Veertig da-
gen woestijn is dan een lange tijd! Hoe blijf je dan 
in leven. Waar is voedsel en water te vinden? En is 
er een mens die in zo’n periode met mij meegaat?

Veertig dagen, dat is ook de duur van de vasten-
tijd, de periode van zes weken, die op 2 maart, As-
woensdag, begint. Wat betekent dat nu voor ons? 
De veertig dagen zijn heel sterk verbonden met 
Jezus. Meteen na zijn doop in de Jordaan door 
Johannes de Doper wordt Jezus door de Geest 
naar de woestijn gedreven. De evangelist Lucas 
vertelt dat Jezus daar veertig dagen rondzwerft 
en door de duivel op de proef wordt gesteld (Lu-
cas. 4. 1-13). In die veertig dagen bereidt hij zich 
voor op zijn taak, het verkondigen van de blijde 
boodschap van het evangelie. Hij wordt verleid 
om een andere weg te kiezen in zijn 
leven. Hij wordt uitgedaagd: laat 
eens zien wie je bent en wat je kunt! 
Jezus houdt stand, hij gaat niet op 
de verleidingen in.

Hoe ziet onze woestijn eruit? Is hij 
dor en verlaten, ben je er alleen? Is 
het een tijd van bezinning, het begin 
van een verandering in je leven? Vaak 
zie je geen uitzicht en ben je de weg 
kwijt. Wat wel duidelijk is: in die woes-
tijn kun je niet leven. Je moet zien dat 
je door die woestijn heen komt. Dat 
kan betekenen: loslaten wat je ver-

trouwd is en op zoek gaan naar een nieuw hou-
vast. Wat doet er nu echt toe, wat is voor mij nu de 
zin van het leven. 

Jezus voelt zich in de woestijn niet alleen. Met 
woorden van psalm 91 bidt Hij: Mijn God, op u 
vertrouw ik.  Midden in de woestijn ervaart Hij: 
de Geest van God is bij Mij en engelen zijn Mij tot 
steun. Zo vertelt de evangelist Lucas dat aan ons 
(4.1-13). De boodschap van Jezus aan ons is dat 
de Geest van God er ook voor ons is. En vaak zijn 
er ook mensen als engelen om ons heen, om over 
ons te waken en de weg te wijzen. 

De schrijver van psalm 91 is ervan overtuigd dat 
God over ons waakt:
Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen,
die over jou waken, waar je ook gaat.
Hun handen zullen je dragen.
Je voet zul je niet stoten aan een steen 
(Psalm 91, 11 en 12)

Met Gods hulp en de hulp van mensen om mij 
heen zullen we de woestijn door komen. 
De vastentijd laat zien dat na een woestijnperio-
de er ook weer licht in het leven komt. Het wordt 
Pasen, er komt nieuw leven! Wij bidden dat we 
ons samen vasthouden aan dat geloof!

Paul Schuurmans, diaken

Leerhuis 2022: Leren, zien en beleven!

Drie avonden leren, een dag leven op het ritme van de monniken en een bustocht langs 
bijzondere plekken.

Februari

9 Het bouwen van kapelletjes, de verering van relieken, het bezoek aan heiligdommen, processies, het bidden 
van de rozenkrans, het zijn allemaal volksdevoties. Je kan heel goed zonder, maar het maakt het geloof wel 
kleurrijk. Pater Tiny Thomassen CP neemt ons mee in deze bijzondere wereld van volksdevoties en vertelt ook 
met veel toewijding over de Pater Karel Houbenkapel in Munstergeleen. Aanvang 20.00 uur, Boskoop.

Maart

9 Augustinus, Benedictus, Franciscus, Ignatius en Dominicus, het zijn de spirituele grootmeesters van de leef-
regels die ons ook vandaag de dag een weg wijzen. Professor dr. Paul van Geest neemt ons mee in de wereld 
van de leefregels met een bijzondere aandacht voor de leefregel van Augustinus. 
Aanvang 20.00 uur, Boskoop.

12 Op zaterdag 12 maart is het van 10.00-16.00 uur Ora et Labora op locatie. In de Abdijkerk van Reeuwijk zingen 
en bidden we de psalmen op het ritme van de getijdengebeden, gebruiken het souper in stilte, precies zoals 
het hoort. Tussendoor werken we meditatief aan onze eigen huispaaskaars.

April

20 Tijdens onze Pelgrimini Maximaal mochten we al kennismaken met Titus Brandsma, de held die binnenkort 
heilig wordt verklaard. Pastor Marlène Falke-de Hoogh neemt ons mee in het levensverhaal van deze pater 
Karmeliet en de spiritualiteit van de Karmel. Aanvang 20.00 uur, Boskoop.

Mei

3 Op dinsdag 3 mei  gaan we alles zien en beleven! Een luxe touringcar brengt ons naar de Abdij van Berne 
Heeswijk waar een pater Norbertijn ons vertelt hoe de regel van Augustinus in de praktijk werkt. In Nijmegen 
gaan we ‘Wandelen met Titus’, we bezoeken plekken uit het leven van Titus Brandsma. Bidden doen we met 
elkaar in zijn Memorial. Vervolgens brengt de bus ons naar een bijzondere plek. Ooit gehoord van de Heilige 
Eik? U gaat het zien en beleven! Het afsluitende diner is in Heeswijk-Dinther waar het Abdijbier van Berne op 
ons wacht.

Geloofsleerlingen van start

Op zondag 16 januari vond in de viering van 11.00 
uur in de H. Josephkerk te Gouda de opname van 
een of meerdere geloofsleerlingen plaats. Voor-
ganger was pastor Kuipers. Heeft u belangstelling 

voor het toetreden als geloofsleerling? Maak een 
afspraak met een van de leden van het pastoraal 
team via het centrale secretariaat, telefoonnum-
mer 0182-513056, e-mail parochie@sintjandd.nl

Leerhuis 2022: Leren, zien, beleven en dus ook proeven!
Namens de werkgroep, Pastor Rob Lijesen  

mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
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Uitvaartfolder

Afscheid nemen als iemand uit je omgeving is 
overleden, is ontzettend belangrijk. Zeker als 
het om iemand gaat die je bijzonder na stond. 
In de afgelopen decennia is dat afscheid uitge-
groeid tot een heel persoonlijk moment. Veel 
aandacht gaat uit naar de terugblik op het leven 
van deze mens. En ook de eigen wensen van hen 
die afscheid nemen, wegen steeds zwaarder. 
Dat is mooi! Immers, het leven van onze over-
ledenen doet ertoe. En afscheid nemen in een 
sfeer die je aanspreekt is een enorme troost. 

We maken in onze kerk mee dat er meer en meer 
een zekere spanning kan ontstaan tussen die twee: 
het leven van de overledene en de wensen van na-
bestaanden. Mensen die in hun leven veel waarde 
hebben gehecht aan de kerk en hun geloof en na-
bestaanden die daar verder vandaan zijn geraakt.
Een kerkelijk afscheid brengt zo zijn eigenheid mee. 
Daar draait het immers om het geloof. Het geloof 
van de overledene. Daar kijken we niet alleen terug 
op het leven, maar kijken we ook vooruit. In gelovig 
vertrouwen bevelen we onze lieve doden aan bij 
de Heer: een toekomst van hemelse liefde bij Hem. 
Daarin spreekt de kerk haar eigen taal. Een taal die 
niet altijd direct aansluit bij hen die achterblijven.

We hebben in onze parochie een uitvaartfolder ge-
maakt. Daarin staat op een rij waar het in de kerke-
lijke uitvaart om draait en wat er allemaal mogelijk 
is. Het kan een hulpmiddel zijn om met elkaar te 
kijken naar wat een passend afscheid zou kunnen 
zijn. Een goed gesprek daarover voordat het heel 
actueel wordt, kan veel helpen bij het afscheid als 
het eenmaal zover is!

We willen deze folder niet alleen zomaar uitdelen. 
We zullen de folder introduceren in de parochie 
met een kleine campagne. In de eerste week van 
februari, mits corona het toelaat, organiseren we 
gesprekken. Dit doen we op drie plekken in de pa-
rochie, iedere plek op een ander tijdstip. Hier nodi-
gen we u van harte voor uit. We weten dat er allerlei 
vragen leven over de uitvaart in de kerk. Daarom 

lichten we de folder toe en nemen dan de tijd om 
uw vragen te beantwoorden. Ook in de tehuizen zal 
de folder gebracht worden bij onze parochianen en 
natuurlijk zal de folder in alle kerken beschikbaar 
zijn. Daarnaast zullen de uitvaartondernemers 
waarmee wij samenwerken de folder tot hun be-
schikking krijgen.

Namens het pastoraal team,
Pastoor Van Klaveren

Een synodale kerk: ook uw inbreng is van belang

Onze paus Franciscus is voor een meer syno-
dale kerk. Dat wil zeggen dat belangrijke ont-
wikkelingen niet alleen van boven af bepaald 
worden maar in dialoog met en tussen alle 
geledingen van de kerk gestuurd worden. Het 
gaat over het samen op weg gaan als leerlin-
gen van de Heer. De kerk die ten diepste uit 
pelgrims bestaat die samen op weg gaan om 
het evangelie steeds meer te beleven en het 
ook te verkondigen. Daarom gaat aan de bis-
schoppensynode in 2023 een voorbereiding 
vooraf die in alle bisdommen over de hele we-
reld gehouden wordt.  

Centrale vragen
De centrale vragen hierin zijn: hoe vindt dit 'sa-
men op weg zijn' plaats in je lokale kerk? En, tot 
welke stappen nodigt de Geest ons uit om te 
groeien in dit 'samen op weg zijn'? 
 
Kernwoorden
De drie kernwoorden zijn communio, participatio 
en missio.  
Communio heeft te maken met de gemeenschap 
die wij zijn. Niet zomaar bij elkaar gaan zitten, 
maar samen rond de Heer Je-
zus. En niet zomaar op eigen 
initiatief, maar op zijn uitnodi-
ging de gemeenschap zijn rond 
de Heer.  
Participatio: dat is de deelname 
van zoveel mogelijk gelovigen 
aan het leven van de kerk over-
eenkomstig de eigen roeping,  
Missio: onze primaire opdracht 
is het om als kerk het Evangelie 
in de wereld te verspreiden met 
de inzet van zoveel mogelijk 
gelovigen.  

Thema's voor bespreking in 
de bisdommen 
De bisschoppensynode in 2023 
gaat over 10 thema’s. Van deze 

tien thema’s zijn er drie door de Nederlandse bis-
schoppen uitgekozen om hier in ons land te be-
spreken: 

Thema: Vieren - 'Samen op reis' kan alleen als 
dat gebaseerd is op gemeenschappelijk luisteren 
naar het Woord en de viering van de Eucharistie. 
We vieren ons geloof. 
Thema: Medeverantwoordelijk voor missie - Sy-
nodaliteit staat in dienst van de missie van de 
kerk, waarbij al haar leden worden opgeroepen 
om deel te nemen. We zijn allemaal missionaire 
leerlingen. 
Thema: Dialoog in Kerk en samenleving - Dialoog 
vereist doorzettingsvermogen en geduld, maar 
maakt ook wederzijds begrip mogelijk. 
 
Bij elk thema zijn een aantal vragen geformuleerd. 
In het pastoraal team zullen we bij het uitkomen 
van deze Voorloper inmiddels een plan hebben 
opgesteld hoe we vanuit onze parochie antwoord 
kunnen we geven op die vragen. Op de website 
kunt u dat dan lezen.  Ook van protestantse zijde 
is er belangstelling getoond voor deze synode. 

Pastor Kuipers 

'Wij geloven dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; 
evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen levend 
met Hem meevoeren.' Eerste brief van Paulus aan de 
Tessalonicenzen 4, 14

'Zoals de wierook opstijgt, zo mogen we geloven dat de 
ziel van de overledene nu opstijgt en leeft bij God.'
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Viering livestream Kerstnachtdienst 

Op kerstavond, 24 december 2021 hebben wij 
met veel belangstelling de viering vanuit de  
St. Josephkerk te Gouda gevolgd. In één 
woord een geweldig mooie viering waarbij ge-
lovigen van alle St. Jan de Doperkerken aan-
wezig waren met het gehele pastorale team. 
Alles heel mooi getimed; allereerst de shots 
vanuit de zeven kerken met o.a. kerstliederen, 
uitleg van de kerststal, interview met twee 
parochianen en vreugdeklanken van de klok-
ken uit de aangesloten kerken.

De zeven geloofsgemeenschappen/parochies 
werden symbolisch vertegenwoordigd met hun 
meegebrachte kerstkind uit hun eigen kerk. Tij-
dens de dienst gaf elke voorganger zijn inbreng 

aan de kerstviering. Dit alles werd prachtig om-
lijst door het zangkoor.
Heel veel dank voor deze bijzondere kerstnacht-
viering. Ondanks alle beperkingen heeft het ons 

- maar vast ook vele andere parochianen - goed 
gedaan.

Toos Draisma

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 

Kees Duits gestopt 

Namens de redactie hebben wij 
een attentie gebracht bij Kees 
Duits. Kees haalde zes jaar lang 
de Voorlopers op in Boskoop en 
bracht ze bij Gerda de Roos die 
ze uittelt en bundelt voor de be-
zorgers. Kees bracht de pakket-
ten Voorlopers vervolgens bij de 
bezorgers en dit zes keer per jaar. 
De bezorgers wonen verspreid 

over heel Bodegraven en ook in 
de buitengebieden. Kees bracht 
de meeste pakketten op de fiets 
weg, behalve die voor de buiten-
gebieden. Nadat Kees zijn opvol-
ger Jan Kaptein had ingewerkt, is 
hij gestopt met dit werk. Namens 
de redactie willen we Kees heel 
hartelijk bedanken!

De redactie

Familieberichten

Overleden
Mevr. J.A. (Ans) Stolwijk-van 

Veldhuizen
Dhr. M. (Maus) Vermeulen
Mevr. M.J. (Riet) Klever-van Velzen

'Wat kan ik nog geloven?'

Pater Ferd Vergeer uit Alphen aan 
den Rijn, met veel familie hier in 
Bodegraven, heeft een boekje 
geschreven met de titel ‘Wat kan 
ik nog geloven? Geloofspunten 
die betwijfeld worden, opnieuw 
bekeken’. Deze geloofspunten 
komen in deze uitgave aan bod. 
Het is niet diep theologisch ge-

schreven, het is eenvoudig in taal 
en inhoud en toegankelijk voor ie-
dereen. Het boekje ligt achter in 
de kerk. Het kost € 5,- en op blad-
zijde 2 staat een banknummer 
waarop u dit bedrag kunt voldoen. 
Pater Vergeer heeft bijna zijn hele 
leven als missionaris in Sawarak 
op Borneo-Maleisië gewerkt.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/bodegraven
mailto:pm-bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:begraafplaats.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:kerkbalansbodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:lnothoog%40xs4all.nl?subject=
mailto:doortocht%40kpnmail.nl?subject=
mailto:redactie.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
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Actie Kerkbalans 2022 

Januari is traditioneel de 
maand van de Actie Kerkbalans. 
Dat is dit jaar niet anders. Toch 
is het dit jaar iets anders dan 
voorgaande jaren. Als u deze 
Voorloper leest, dan heeft u de 
envelop of e-mail misschien al 
ontvangen en de brochures 
al doorgenomen. Toch wil ik u 
graag opmerkzaam maken op 
een paar speciale punten.

Als Locatieraad prijzen wij ons 
heel gelukkig met een heel stabie-
le bijdrage in de Actie Kerkbalans 
in de afgelopen jaren. Het begrote 
bedrag wordt vrijwel elk jaar ge-
haald.  Maar over de tweede grote 
bron van inkomsten hebben wij 
wel zorgen: de collectes. Vanwe-
ge corona konden veel minder 
mensen naar de kerk komen, met 
daardoor een afname van de col-
lectegelden. Gelukkig zijn er paro-
chianen die hun collectegeld via 
de bank overmaken, dat verzacht 
de pijn. Maar daar waar wij in 2017-
2019 jaarlijks ca. € 16.000,-  op-
haalden in de collectes, was dat in 

2020 maar € 8.500,-!
Een ander punt dat ik wil belich-
ten is onze kerktoren. Wellicht 
heeft u ze al eens gezien, de 
scheuren boven de biechtstoel, 
ze lijken er al heel lang te zitten. 
Ook boven de Mariakapel zijn de 
scheuren duidelijk te zien. Na het 
onderzoek van de Monumenten-
wacht in 2020 zijn er op vijf plaat-
sen zgn. scheurwijdtemeters ge- 
plaatst. Recent is gebleken dat 
de toren langzaam maar zeker 
verzakt en voorover van de kerk 
af beweegt. Inmiddels zijn wij 
in overleg met een construc-
tiebureau. Er zijn geen fun-
deringstekeningen meer van  
de kerk en de toren. Middels 

graafwerkzaamheden zullen we  
de constructie van de toren bloot-
leggen, de kwaliteit van de funde-
ring bekijken en een plan maken 
om de verzakking tot staan te 
brengen. Een reële kostenschat-
ting is in dit stadium nog niet te 
maken. Maar u zult begrijpen dat 
dit een grote kostenpost dreigt te 
worden. Wij hebben een reserve-
ring Groot-Onderhoud, maar die 
is niet onuitputtelijk. 

Wellicht kunt u beide punten 
meenemen in de bepaling van 

uw bijdrage Actie Kerkbalans 
2022? 

Ad van Leeuwen, 
Penningmeester 

Locatie Bodegraven
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Kerkestafette

In de kerkestafette is Gerard 
Haneveer aan het woord. Hij 
heeft sinds kort zitting geno-
men in de pastoraatsgroep.

Wie is Gerard Haneveer?
Mijn naam is Gerard Haneveer. Ik 
ben 67 jaar, gehuwd met Lina, va-
der van drie kinderen en opa van 
een kleindochter. Ik ben geboren 
en getogen in Rotterdam. Na ons 
huwelijk in 1978 heb ik de stad 
verlaten en achtereenvolgens in 
Gouda, Hellevoetsluis en Bode-
graven onderdak gevonden.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Zoals mijn leeftijd doet vermoe-
den, ben ik sinds november 2020 
officieel AOW-er. In werkelijkheid 
ben ik mede-eigenaar van een 
adviesbureau voor Organisatie 
en HRM-vraagstukken. Ik ben nu 
nog actief daarvoor maar ik ben 
wel aan het afbouwen. Momenteel 
ben ik nog betrokken bij een ver-
anderingsproces voor een grote 
instelling van het primair onder-
wijs in Den Haag. Daarnaast ben 
ik actief als (loopbaan)coach voor 
mensen die op zoek zijn naar meer 
arbeidstevredenheid. 

Wil je vertellen over de werkgroep 
waar je bij betrokken bent?
Ik ben aspirant-lid van de pasto-
raatsgroep. Het is voor mij nog 
een zoektocht in wat ik daarvoor 
kan betekenen. De pastoraats-
groep kent de onderdelen, litur-
gie, catechese en diaconie. Ik ben 
aspirant-lid voor met name de 
diaconie.

Wat vind je zo leuk aan dit vrijwil-
ligerswerk?
Vooropgesteld dat vrijwilligers-
werk leuk moet zijn. Maar zoals 
alles in het leven, kent vrijwilli-
gerswerk voordelen maar soms 
ook minder leuke kanten die toch 
moeten gebeuren. Maar het leuke 
is wel dat je werkt met mensen die 
geen directe financiële belangen 
hebben in hetgeen ze doen maar 
vooral passie tonen. In arbeidsor-
ganisaties is dat wel eens anders.

En hoe kwam je op het idee om in 
deze werkgroep plaats te nemen?
Met het voorzichtig afbouwen van 
mijn professionele activiteiten (in 
2023/2024 helemaal stoppen) 
heb ik gemeend dat ik mijn vrijko-
mende tijd deels mag invullen met 
vrijwilligerswerk omdat ik gepas-
sioneerd ben (daarover later meer) 
en omdat ik dankbaar ben wat de 
maatschappij mij heeft gebrach-
te qua opleiding en opbouwen 
van ervaringen, waardoor ik ook 
vind dat ik iets terug mag doen. 
Dat bracht mij tot een belletje en 
gesprek met Joost Rooms, hij is 
voorzitter van de locatieraad van 
onze geloofsgemeenschap, en 
hij gaf een aantal opties zoals de 
pastoraatsgroep die een vacatu-

re kende. In die zin kan het woord 
‘toeval’ worden gehanteerd als het 
gaat om de keuze voor de pasto-
raatsgroep.

Doe je naast dit werk voor de kerk 
nog ander vrijwilligerswerk?  
Ik ben sinds het voorjaar 2021 
voorzitter van de afdeling Bode-
graven van De Zonnebloem. Dat 
stokje - of liever gezegd, de voor-
zittershamer - heb ik overgeno-
men van - jawel - Joost Rooms. 
Verder ben ik voorzitter van de 
stichting Groene Hart Jazz. Na 
tien jaar voorzitter te zijn geweest 
van SPON (Stichting Project Or-
kest Nederland) en elk jaar met 
een groot symfonisch blaasor-
kest Europa in te zijn getrokken, 
is tussentijds naast de klassieke 
muziek de liefde ontstaan voor de 
jazzmuziek. Ik speel zelf trombone 
en speel momenteel mee in twee 
bigbands. Als stichting pogen wij 
jazzmiddagen te organiseren op 
twee podia (BAAS Bodegraven 
en Tijsterman Nieuwkoop). Dit is 
voorlopig door corona gebleven 
bij een succesvolle middag in ok-
tober. We wachten nu samen met 
de muzikanten lijdzaam af tot al-
les weer kan en mag.

Waar word je blij van?
Naast mijn familie om mij heen is 
dat dan toch wel muziek. Luisteren 
en beoefenen. Vakantie in de Oos-
tenrijkse bergen geeft ook vreugde.

Wil je verder nog iets kwijt?
Door corona zie ik beperkingen 
in mijn professionele activiteiten, 
de activiteiten voor De Zonne-
bloem, de muziek en natuurlijk 
de kerk. Naast de coronacrisis Ò
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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

De voorbije periode van Kerstmis 
en de jaarwisseling is een periode 
van tradities en rituelen. Voor het 
tweede jaar op rij zijn de feeste-
lijkheden anders gelopen dan 
gebruikelijk. Vanwege de maat-
regelen om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan, 
zijn veel zaken aangepast of zelfs 
geannuleerd.  Dat de vieringen 
op kerstavond na 17.00 uur niet 
door konden gaan, was natuurlijk 
erg vervelend, maar het was fijn 
om voor 17.00 uur al kerkgangers 
te hebben kunnen ontvangen en 
ook de ochtend van Eerste Kerst-
dag konden we bijeen zijn voor 
een viering in onze eigen kerk.

Voor ons als locatieraad geldt 
hetzelfde: zaken gaan soms niet 
door of in een andere vorm. Een 
voorbeeld van dat laatste zijn 
onze maandelijkse vergaderin-
gen: een  deel van de zomer 2021 
konden we weer fysiek bijeenko-

men, maar deze winter zijn we 
weer overgeschakeld naar MS 
Teams online meetings. Wat voor 
ons niet verandert in deze perio-
de, is de aandacht die we geven 
aan de Actie Kerkbalans. De actie 
is belangrijk voor onze geloofs-
gemeenschap. Grofweg 40% van 
de inkomsten, nodig voor het 
functioneren van onze geloofs-
gemeenschap, zijn afkomstig uit 
deze actie. Gelukkig is het totaal 
bedrag wat deze actie oplevert 
al jaren behoorlijk stabiel. Heel 
fijn om te ervaren dat we een 
trouwe basis hebben van men-
sen die willen blijven investeren 
in een actief katholiek geloofsle-
ven in Boskoop! Bij dit blad vindt 
u een brief met daarin de oproep 
om weer mee te doen. We kijken 
vooruit naar de rest van dit nieu-
we jaar waarin we hopen weer op 
allerlei terreinen actief te zijn en 
elkaar te ontmoeten als geloofs-
genoten in de kerk, parochiezaal 
of daarbuiten!

Locatieraad, Marc van Heesch

Over Ons…. 

Ò

die de kerk in alle heftigheid 
raakt, zien we helaas ook een an-
dere crisis in de kerk, namelijk de 
terugloop en actieve deelname in 
de kerk. Het gaat te ver om daar 

nu een analyse op los te laten in 
dit stukje, maar ik ben ervan over-
tuigd dat we midden in een grote 
transitieperiode staan waarbij er 
veel (moet) gaan veranderen. 

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Ike Hoogeveen. Zij heeft zit-
ting in de locatieraad en is na-
mens die raad afgevaardigd in de 
pastoraatsgroep.

Ò

Inzameling voor Cordaid 

Cordaid kennen velen 
van ons onder de naam 
'Mensen in Nood'. Een 
goede doelenorgani-
satie die wereldwijd 
actief is. Ook in onze 
geloofsgemeenschap, 
wordt regelmatig aan-
dacht voor Cordaid 
gevraagd door het 
sympathieke echtpaar 
Michel en Wilma Kool. 
Zij zamelen al jaren allerlei, 
veelal gebruikte, artikelen in, 
die zij verkopen in onder meer 
onze kerk, maar ook op mark-
ten in het land. De opbrengsten 
daarvan gaan volledig naar Cor-
daid. 

Het echtpaar heeft onlangs aan 
de bel getrokken bij de locatieraad 
en de diaconie omdat zij zich voor 
drie grote problemen geplaatst 
zien die het voortbestaan van hun 
activiteiten bedreigen.
Ten eerste hun opslagruimte. Zij 
maken al enige jaren gebruik van 
een betaalde opslagruimte. Deze 
ruimte hebben zij kunnen huren 
met behulp van de PCI (Parochi-
ele Charitas Instelling). Die ruimte 
gaat in de toekomst verdwijnen 
vanwege bouwplannen. 
Ten tweede heeft de PCI beslo-
ten dat zij in de nabije toekomst 

gaan stoppen met de financiële 
ondersteuning. De PCI ressorteert 
rechtstreeks onder het bisdom en 
heeft de locatieraad en/of diaco-
nie daar geen invloed op. 
Ten derde corona. Door de be-
perkingen liggen alle activiteiten 
al geruime tijd stil. Er wordt niet 
meer verkocht omdat alle markten 
zijn gesloten vanwege corona en 
omdat het ook kramen in en rond 
de kerken niet wenselijk zijn.

Het echtpaar, beiden 75 jaar jong 
en nog gezond van lijf en leden, 
wil zo lang het kan doorgaan met 
de activiteiten. Tot hun 80e jaar is 
hun ambitie. Wij doen nu een op-
roep aan u allen om te kijken of u 
hen kan helpen. 

Michel en Wilma Kool zoeken een 
ruimte van 3x6 meter waar zij hun 
spullen kunnen opslaan en hun 

aanhanger (als deze 
buiten staat wordt hij 
gestolen). Ze vragen 
een ruimte die droog is 
en deze hoeft niet luxe 
te zijn. Een plek in een 
bedrijf, een leegstaan-
de garagebox of een 
ruimte in een boeren-
bedrijf is welkom. Ze 
zoeken een ruimte met 
een eigen sleutel die ’s 

morgens rond 6 uur gemakkelijk 
bereikbaar is zodat ze geen over-
last veroorzaken voor bewoners 
er omheen. Voor alle duidelijkheid, 
er wordt gevraagd om een gratis 
ruimte, zodat alle inkomsten naar 
het goede doel kunnen gaan.

Verder vragen zij een vrijwilliger 
die weg weet met Marktplaats, om 
het echtpaar te ondersteunen bij 
het regelmatig plaatsen van arti-
kelen op Marktplaats. Want de ver-
koop via Marktplaats mag ondanks 
corona gewoon doorgaan en is 
voor de opbrengsten voor het goe-
de doel van het grootste belang. 

Voor zowel de opslagruimte als 
ondersteuning van de verkoop 
via Marktplaats kunt u contact 
opnemen met Michel Kool, tel. 06-
21682289. Van harte aanbevolen!

Gerard Haneveer

PCI

Tijdens de kerstvieringen is er 
via het bekende groene mandje 
gecollecteerd voor de lokale 
werkgroep van de PCI. Ook dit jaar 
was er slechts een beperkt aantal 

kerkbezoekers toegestaan. En 
helaas zijn dan de opbrengsten 
ook minder. Gelukkig zijn er 
meerdere parochianen die geld 
overgemaakt hebben op onze 
bankrekening. Momenteel staat 
de teller op €1357,57. Bij deze 

http://www.sintjandd.nl
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Historie RK-kerken in Boskoop deel 2

Communicanten

Kindje Wiegen

Op tweede kerstdag zou voor de 
30e keer Kindje Wiegen plaatsvin-
den. De werkgroep wilde dit erg 
graag organiseren en stond in de 
startblokken voor Kindje Wiegen 
2021. Helaas door de meest recen-
te coronamaatregelen kon deze 
niet doorgaan. 
26 december 2022 staat Kindje 
Wiegen weer op de agenda. De fa-
milie van het eerste kindje van 30 
jaar geleden stuurde ons deze fo-
to’s door. Weet u nog wie het kindje 
toen was?

Welkom in de  
Groene Kerk

Als we een bijzondere koffie na 
de zondagsviering kunnen orga-
niseren in kerk of parochiezaal 
gaan we weer verder met de kor-
te presentaties van onze Lauda-
to Si-onderwerpen. De volgende 
gaat over de klok, daar gaan we 
graag met u over in gesprek. De 
vorige maal hebben we aan de 
hand van een wandelschoen ge-
sproken over wat wandelen voor 
u en voor ons betekent.
Wist u dat de lampen in het pla-
fond van onze kerk inmiddels 
vervangen zijn door ledlampen? 
Wij zijn er erg blij mee. En tot slot 
nog een nadenkertje van Loesje, 
dat u hoog heeft laten scoren.
Klimaatverandering: en nu wil de 
natuur iets zeggen.

Na het herstel van de Bisschop-
pelijke Hiërarchie in 1853 moch-
ten er in Nederland weer bis-
dommen worden gevormd en 
mochten dus Rooms-Katholieke 
kerken worden gebouwd. Bos-
kopers kwamen vrijwel direct in 
actie om weer een eigen paro-
chie te vormen. De afsplitsing 
van Randenburg ging niet zon-
der slag of stoot. De bisschop 
wist het tot 1866 tegen te hou-
den, maar toen was het toch 
eindelijk zo ver. Boskoop had 
weer een parochie en beschikte 
in 1867 ook over een eigen kerk.

Als architect van deze kerk wordt 
de naam Van Berkel genoemd. 
Het boek ‘De katholieke kerken 
van Nederland’ meldt echter dat 
de kerk ontworpen is door As-
seler en in 1868 in gebruik werd 
genomen. Van deze kerk is voor 
belangstellenden bij het secre-

tariaat een zilveren 
lepeltje verkrijgbaar, 
vervaardigd door ju-
welier Does.

De kerk werd ge-
bouwd voor een pa-
rochie van 300 zie-
len, maar in die tijd 
groeiden kerkelijke 
gemeenschappen. 

Om die reden werd een nieuw ge-
deelte tegen de kerk aangebouwd, 
het priesterkoor met transcept 
en zijkapellen, dit kon in 1904 in 
gebruik worden genomen. Deze 
nieuwbouw werd ontworpen door 
de architecten Margry en Snickers.

In de jaren zestig begon de kerk 
toch wel de nodige gebreken te 
vertonen. Er werd gedacht aan 
een grote restauratie. In 1964 
werd gestart met de actie 'Een ton 
per jaar', oor de restauratie van 
de oude kerk aan het Reijerskoop. 
Een actie met veel succes en in 
1969 stond er fl. 570.000,- op de 
bank. De restauratie kon beginnen. 
Al gauw bleek dat restauratie van 
de oude kerk enkele tonnen zou 
gaan kosten. Ook moest de paro-
chie rekening houden met plan-
nen - waarover Rijkswaterstaat 
en de provincie het overigens niet 
eens waren - om de kerkruimte te 

laten maken voor een provinciale 
weg. Er werd veel gekerkt en niet 
alleen op de zondagen. Vaak ook 
’s avonds. Het werd drukker op de 
weg en kerk en school kregen ook 
het verzoek elders te gaan bou-
wen. De school deed dit aan de 
Populierenhof en de kerk aan de 
A.P. van Neslaan. De kerk kwam te 
staan op de voormalige kwekerij 
buurman Stolker.

Het gehele Rooms-Katholieke 
complex, bestaande uit kerk, pas-
torie, school en zusterhuis, werd 
verkocht en is in 1974 gesloopt. 
Het kerkhof, nu dus begraafplaats, 
bleef buiten de verkoop. De 
straatnaam Sint Janshof houdt 
de herinnering levend aan het 
oude Rooms-Katholieke complex.

Dit jaar gaan we met elf kinderen 
van start met het Eerste Heilige 
Communieproject 2022. Drie van 
deze kinderen wachten daar al 
ruim een jaar op, want door co-
rona hebben we de EHC-voorbe-
reiding en -viering in 2021 helaas 
moeten annuleren.
Wij hoopten in december enthou-
siast te kunnen starten, maar 
daar kwam corona weer aan. Nu 
is het de bedoeling om in januari 

2022 met de kinderen en hun ou-
ders het voorbereidingstraject in 
te gaan.
Het uiteindelijke doel is dat zij op 
12 juni voor het eerst de H. Com-
munie mogen gaan ontvangen 
in onze kerk te midden van onze 
geloofsgemeenschap. Laten we 
bidden en hopen dat we in juni 
deze kinderen mogen ontvangen 
aan de tafel van Jezus. Zij en wij 
zien ernaar uit!
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Ò nogmaals een oproep om uw 
bijdrage over te maken op NL 52 
RABO 0108 5021 55 t.n.v. R.K. 
Parochie Charitas Instelling.
Ondanks de beperkingen die de 

privacywetgeving ons oplegt, 
is het toch gelukt aardig wat 
huishoudens blij te maken met 
een financiële bijdrage. De 
dankbare reacties geven aan 

hoe welkom die bijdragen zijn. 
Dus aarzel niet en doneer op 
bovenstaand rekeningnummer.

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

Coördinatieteam Gouda
Voorzitter: .... Morgan de Koning-Ward
Penningmeester: .......... Matthij Moons
Wnd. lid parochiebestuur: ......................
............................ Angelique Deichmann  
E-mail:  ..........................................................
coordinatieteam.gouda@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
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Expositie in de parochiezaal 

Het mysterie van het licht 
De mens is voortdurend op 
weg. Wie wandelt, verandert. 
Wandelen is voor mij een pas-
sie, genietend van het steeds 
veranderende licht. Als beel-
dend kunstenaar mag ik al 45 
jaar inspiratie ontvangen uit 
de schoonheid van de natuur, 
uit kleur en licht en uit de mens. 
Ik probeer mijn gevoel en oor-
spronkelijkheid te volgen en 
schilder en teken met aquarel, 
olieverf, inkt en pastel op pa-
pier, canvas, textiel en glas.

Deze tentoonstelling heeft als 
titel Het mysterie van het licht. 

Naast schilderingen is er ook 
fotografisch werk te zien. Fo-
tografie is dan het eindproduct 
van een proces dat, vanwege het 
verval, anders niet getoond zou 

kunnen worden; glas schilderen 
in combinatie met levend 'na-
tuurmateriaal'. 
Graag nodig ik u uit voor deze ex-
positie. Deze is te zien in januari 
en februari. Even stil worden, om 
zo het mysterie van het licht, dat 
in ons allen aanwezig is, te ervaren.

Mieke Kremers         

Agenda
23 april - Ontmoetingsdag 2022

Ontmoetingsdag 2022

Familieberichten

Overleden
Mevr. G.J. Huisman-Schoonhoven
Mevr. W. van Vliet-van Dijk
Mevr. P.W. van Unen-van Meerten
Dhr. J.M. van Gils
Mevr. C.J. van der Post-Steenbergen
Dhr. P.G.M. de Groot
Dhr. H.H. Ruiter
Mevr. J.A.A. van der Laan-van der 

Sande
Mevr. C.E.M. Kalmeijer-van Niekerk
Dhr. J.L.E. Goutier
Mevr. C.J.M. Mulder
Mevr. F.D. Sassen-Kraag
Dhr. J.C.M. Straver
Dhr. S. van Dam
Dhr. M. Lens
Dhr. H. Coufreur
Mevr. J.A. van Kersbergen-Bruikman
Dhr. N.F.M. van der Schoot
Dhr. J.C. de Graaf
Mevr. S.M. Bleker
Dhr. L.A. Dekker
Dhr. P.J. van der Sandt

Hoewel we nog helemaal niet 
kunnen overzien hoe de situa-
tie rond corona zich zal ontwik-
kelen, denken we voorzichtig 
na over het organiseren van de 
Ontmoetingsdag voor ouderen in 
het voorjaar. De diaconie wil dat 
graag doen op zaterdag 23 april 

in de Antoniuszaal van de kerk. 
Lijkt het u leuk om daar  als deel-
nemer of als vrijwilliger bij te zijn? 
Noteer dan vast de datum! Wij ho-
pen u in april weer te ontmoeten!

Namens de werkgroep
Elselien van Diffelen

Berichten van 
het secretariaat
Berichten van het secretariaat
Het secretariaat is bereikbaar 
op maandag-, woensdag- en 
vrijdagochtend van 09.30-12.00 
uur voor het beantwoorden van 
vragen en het opnemen van aan-
meldingen:

E-mail: antonius@sintjandd.nl
Telefoon: 0182-523 801

Decoraties van Wim van Hooff in onze kerk

Momenteel wordt er door de 
erfgenamen van Wim van Hooff 
onderzoek gedaan naar zijn 
oeuvre. In dat kader zijn zij 
onlangs bij ons op bezoek ge-
weest om zijn werk in onze kerk 
te bekijken. Hun bevindingen 
worden momenteel vastgelegd 
in een boek. 

Wim van Hooff (Vught, 1918-
2002) was een van de meest uit-
gesproken en toonaangevende 
kleuradviseurs van de tweede 
helft van de twintigste eeuw.  In 
onze kerk zijn verschillende schil-
deringen van hem te zien, waar-
onder de beeldenkastjes in de 
absis, het tabernakel daar en het 
deksel van de doopvont.  

Met zijn omvangrijke oeuvre van 
rond de tweeduizend projecten 
was Wim van Hooff bepalend voor 
het ingetogen kleurenpalet, dat 
vooral de architectuur karakteri-
seert van de Bossche School. Zijn 
evenwichtige en harmonische 
kleurensembles worden tot op 
de dag van vandaag toegepast in 
historische en hedendaagse ste-
delijke omgevingen. 

Van Hooff paste ambachtelijke 
schilder- en glaceertechnieken 
toe in tweedimensioneel deco-
ratief schilderwerk. Later kreeg 
het decoratiewerk abstractere 
dimensies. Tot nu toe zijn er bij-
na honderd decoratieve objecten 
geïnventariseerd. Een vijftigtal 
hiervan is met de Bossche School 

te verbinden. Hij beschilderde li-
turgische objecten, deuren, kas-
ten en klokken, onder andere voor 
Dom Hans van der Laan en Pie-
ter Dijkema (architect van onze 
Boskoopse kerk). Wij zien uit naar 
het boek, waarin de foto's en be-
schrijving van zijn werk in onze 
kerk worden opgenomen.

Familieberichten

Overleden
Dhr. L.B.J. (Louis) Bade
Mevr. J. (Annie) Zevenhoven- 

Vergeer

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
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Historie van de rooms-katholieke kerk in Gouda (3)

Hoe de rooms-katholieke kerk 
in deze streken terecht is ge-
komen. We pakken de draad op 
in de 19e  eeuw. 

Het was voor de katholieken een 
eeuw van emancipatie. In eeu-
wen waren de katholieken niet zo 
zichtbaar geweest als in deze 19e 
eeuw. In mensen, kerkgebouwen, 
scholen, patronaatsgebouwen en 
wat al niet meer.  Zelden was een 
onderdrukte groep zo trots ge-
weest op wat nu geheel op eigen 
kracht was bereikt. Van een arme 
gediscrimineerde groep groeiden 
ze uit tot volwaardige burgers.
 
Na de Tweede Wereldoorlog groei-
de de bevolking van Nederland 

aanzienlijk. Tijdens de wederop-
bouw ontstonden er overal nieu-
we wijken.  Deels als vervanging 
van de vernielde huizen, maar ook 
vanwege de bevolkingsgroei.  Die 
groei leidde tot het splitsen van 
het bisdom Haarlem. Zo ontstond 
het bisdom Rotterdam waarvan 
Gouda sinds 1956 deel uitmaakt. 
Door de bevolkingsgroei en de 
nieuwe wijken buiten het cen-
trum kreeg de binnenstad ook 
andere functies en trokken be-
woners weg.  En zoals in zoveel 
binnensteden stonden de kerken 
dicht bij elkaar en woonden de 
parochianen steeds verder weg.  
Ook Gouda groeide en Korte Ak-
keren kreeg huizen en nieuwe 
bewoners. De paters op de Hoge 

Gouwe besloten tot het stichten 
van een extra kerk.  Eerst een rec-
toraatskerk, maar sinds 1940 was 
de Allerheiligst Sacramentskerk 
een echte parochiekerk.

Aan het einde van de jaren ’50 
nam bisschop Jansen het besluit 
om een van de twee kerken in de 
Goudse binnenstad te sluiten. In 
overleg met de Franciscanen be-
sloot men de H.  Josephkerk te 
verplaatsen naar de buitenwijk in 
Noord. Het gebouw aan de Klei-
weg was er slechter aan toe dan 
het gebouw aan de Hoge Gouwe, 
dus verhuisde de O.L.V.  Hemel-
vaart naar de Hoge Gouwe.

De paters kozen voor een hele 
moderne zienswijze, die in de 
aanloop naar het Tweede Vati-
caans Concilie begon te komen. 
Neogotiek was uit de tijd en lelijk, 
de moderne mens diende in een 
eenvoudig gebouw met de Eu-
charistie als centraal element tot 
geloof te komen. De nieuwe (hui-
dige) H. Josephkerk van H. Kolde-
wey past helemaal in die visie. Ook 
helemaal uit die tijd is de kerkom-
geving: scholen, pastorie annex 
klooster. Het paste helemaal in 
het begrip kerkeiland. In 1963 na-
men de parochianen het gebouw 
aan het Aalberseplein in gebruik. 

Intussen trok de O.L.V.  Hemel-
vaartparochie naar de voorma-
lige St. Josephkerk op de Hoge 
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Gouwe. Het altaar werd ingericht 
volgens de nieuwe rite. De Klei-
wegkerk werd in 1964 gesloopt 
volgens de in de jaren ’60 gelden-
de regels.  Alles moest gesloopt 
worden, het glas, het interieur, 
zelfs de paramenten die niet 
meer gebruikt zouden worden. 
In de sloopdrang kreeg zelfs het 
archief een plaatsje bij het vuilnis.  
Gelukkig is dat via een antiquair 
gered. Lang bleef de parochie 
niet op de Hoge Gouwe. Al in 1972 
verlieten de gelovigen het ge-
bouw. De restauratie zou te veel 
geld gaan kosten.  Als tijdelijke 
huisvesting diende de Turfmarkt-
kerk als noodkerk. En de pastoor 
kreeg een woning aan de Karne-
melksloot.  In een bijruimte wer-
den zelfs daar missen gevierd.

Ook in Gouda-Oost groeide de 
stad en voor deze nieuwe groep 
kwam er een noodkerkje in een lo-
kaal in de Petrus Canisius-MAVO 
aan de John Mottstraat, later 
vervangen door een echte nood-
kerk aan de Henri Dunantsingel. 
Het aantal katholieken begon 
echter te slinken en er moest een 
alternatief komen.  Onder pastoor 
Bergenhenegouwen kwamen de 
nieuwbouwplannen van de grond 
en in 1982 konden alle parochia-
nen samenkomen in het nieuwe 
gebouw aan de Krugerlaan.

De jaren daarna nam overal de 
ontkerkelijking toe. In de Sacra-
mentskerk zorgde een verbou-
wing in 1988 voor een kleinere 
kerkzaal en een aantal handige 
ruimtes achterin de kerk. En hoe-
wel het kerkelijk leven in alle drie 
de parochies bloeide, slonk het 

aantal parochianen. In 2002 
werden vier parochies samen-
gevoegd in een federatie, die uit 
Gouda en uit Moordrecht. Al snel 
bleek er niet genoeg financiële 
draagkracht voor alle gebouwen 
en toen voor de Sacramentskerk 
een goed bod werd gedaan en 
het een mooie bestemming zou 
krijgen, was het besluit snel ge-
nomen. In 2004 was er de laatste 
viering, het jaar erop de verkoop 
en in 2007 is de kerk verbouwd 
tot gezondheidscentrum.  Ver-
volgens werden in 2011 weder-
om parochies samengevoegd en 
ontstond de nieuwe grote paro-

chie van St. Jan de Doper, met 
Waddinxveen, Boskoop, Bode-
graven en Reeuwijk. De sluiting 
van de kerk aan de Krugerlaan is 
voor nu de laatste ontwikkeling.  
Daarbij valt op dat de statie en 
de latere parochie van O.L.V. ten 
Hemelopneming/Hemelvaart 
het meest is verhuisd en nu dan 
toch een punt is bereikt dat heel 
rooms-katholiek Gouda samen 
komt in de H. Josephkerk.

Circa 1974. De kerk aan de Hoge 
Gouwe is verkocht en wordt leegge-
haald, vlak voor de restauratie. Foto: 
Dick-Jan Thuis

1963. In kerk aan de Kleiweg is de laat-
ste mis gevierd en de parochianen lo-
pen naar buiten. Foto: Dick-Jan Thuis
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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

Nieuws van de locatieraad

De locatieraad bestaat al enige 
jaren uit vier personen, Leo van 
Zoest, Jos Dorresteijn, William 
Olsthoorn en Marie-José Sluijs. 
Marie-José neemt met ingang van 
mei 2022 afscheid. Er is een nieu-
we secretaresse voor de locatie-
raad gevonden, Anja Zijp. Zij heeft 
eind januari 2021 aangegeven 
interesse te hebben om het se-
cretariaat te gaan doen. Vanaf de 
vergadering van 15 februari 2021 
heeft zij met ons meegedraaid.  
Naast het secretariaat gaat zij 
zich inzetten voor de Voorloper en 
de website van Reeuwijk. 

Er zijn ook twee mensen gevon-
den die zich aansluiten bij de 
pastoraatsgroep, te weten Leny 
van Leeuwen (oud-Reeuwijk) en 
Marianne Ensing.

Ook op het gebied van commu-
nicatie zijn er stappen gezet. 
Jolanda van Leeuwen neemt Van 
Dorp tot Plas voor haar rekening, 
Annemiek Kuipers Facebook, Ju-
lia de Jong Instagram en Anja 
Zijp de website.

In januari 2020 was de eerste in-
formatieavond over de verkoop 
van het klooster. De plannen zijn 
nu in een vergevorderd stadium, 
er is toestemming van het bisdom 

voor de verkoop en het onderteke-
nen van de verkoopovereenkomst 
voor het realiseren van apparte-
menten voor alleenstaande oude-
ren. Er zijn verschillende informa-
tiebijeenkomsten over de plannen 
geweest en er is een crowdfun-
ding gestart. De opbrengst van de 
verkoop zal voor het grootste ge-
deelte bestemd zijn voor de Reeu-
wijkse geloofsgemeenschap. 

Het pastoraal team is akkoord 
gegaan met de aanschaf van een 
vaste camera voor in de dagkapel. 
Hierdoor is livestream vanuit de 
dagkapel op de woensdag mo-
gelijk. Ook in de week van gebed 
in januari wordt de livestream 
gebruikt. Als er weinig mensen in 
de kerk aanwezig zijn, maken we 
gebruik van de kapel, dit scheelt 
aanzienlijk in de stookkosten.
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Oecumene-update

De Goudse Raad van Kerken
Om de onderlinge dialoog in stand 
te houden, komen vertegenwoor-
digers van de Goudse kerken re-
gelmatig bijeen om over allerlei 
onderwerpen van gedachten te 
wisselen en van elkaar te leren, 
met respect voor de eigenheid 
van elke kerkgemeenschap.

Daarnaast wil de Raad van Kerken 
uitdrukking geven aan hun on-
derlinge verbondenheid. U krijgt 
deze Voorloper in uw brievenbus 
na de Week van de Eenheid, die 
op zondag 23 januari eindigt.

Aan alle Goudse voorgangers op 
23 januari 2022 is gevraagd om 
het gebed om de eenheid voor alle 
kerken in Gouda te bidden, omdat 
daarin onze gemeenschappe-
lijkheid, ondanks de verschillen, 
krachtig naar voren komt. Stelt 
u zich eens voor hoe inspirerend 
het is om op deze zondag samen 
met alle gelovigen een gebed uit 
te spreken waaruit onze gemeen-
schappelijkheid als broeders en 
zusters blijkt. Wij zijn immers alle-
maal navolgers van Christus. 'Wij 
steunen elkaar en kijken uit naar 
de komst van Gods koninkrijk op 

aarde, waar vrede en recht heerst. 
In de naam van de Vader, de Zoon 
en de heilige Geest.'

Voor geïnteresseerden is het ge-
hele gebed te verkrijgen: stuur 
een mailtje naar mij, dan stuur ik 
het u toe. Vanaf zondag 23 janu-
ari kunt u de tekst van het gebed 
ook achter in de kerk en/of in de 
Antoniuszaal vinden.

Ellen Verrips
Vertegenwoordiger in de Raad 

van Kerken Gouda vanuit de  
R.K. geloofsgemeenschap.

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

Carnavalsviering

Ook voor dit jaar is er een car-
navalsviering gepland, op 20 fe-
bruari. Het is nog niet definitief 
bekend of de viering doorgaat. 
We hopen er natuurlijk wel op. 
Eventueel wordt de viering digi-
taal gedaan.

Opbrengst  
Boekenmarkt

De Boeken- en cd-markt en de 
curiosaverkoop van begin novem-
ber hebben samen een bedrag van 
(afgerond) € 450,- opgebracht. 
Voorwaar een mooi resultaat. Het 
bedrag is inmiddels overgemaakt 
naar de PCI t.b.v. de kerstpakket-
tenactie en de Stichting Vluchte-
ling 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 in-
formatie: www.vacvictorkerk.nl/
activiteiten  

De stad

Lang geleden woonde in Krakau 
een arme jood. Op een nacht 
hoorde hij in zijn droom een stem 
die zei: ‘Ga naar de hoofdstad en 
zoek daar naar een schat onder 
de brug bij het koninklijk paleis.’ 

Hij ging naar de hoofdstad en 
herkende de brug die hij in zijn 
droom had gezien. Ze werd be-
waakt door soldaten. Een van de 
soldaten riep: ‘Wat heb je hier te 
zoeken?’ 
'Ik droomde dat er hier bij de brug 
een schat zou liggen’
De soldaat begon hard te lachen. 
‘Arme man,’ zei hij, wie vertrouwt 

er nu op dromen? 
Als ik de droom zou geloven die 
ik had, moest ik nu naar de stad 
waar jij vandaan komt. Want in 
mijn droom werd gezegd: ‘Er ligt 
een schat in Krakau bij een jood. 
Hij ligt onder de oven van zijn 
huis.’ 

De arme jood ging de lange weg 
terug naar huis. Hij ging graven 
onder zijn oven en ... vond de 
schat. 

(Naar een Chassidisch verhaal)
C. Leterme

Uit: Een parel voor elke dag, 

uitgeverij Averbode 2007

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=
mailto:ellen.verrips%40gmail.com%20?subject=
http://www.rvkgouda.nl
http://www.vacvictorkerk.nl/activiteiten 
http://www.vacvictorkerk.nl/activiteiten 
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Onze parochie is aangemeld bij Givt! 

Givt is een app waarmee je altijd 
en overal mee kan doen aan de 
collecte. Ook als je thuis mee-
kijkt vanaf de bank. Er worden 
diverse QR-codes aangemaakt 
voor verschillende collectes, 
bijvoorbeeld voor de collectes 
tijdens de dienst, de Mariaka-
pel, kaarsengeld of deurcollec-
tes. Met de app op je telefoon 
kun je altijd geven. Open de app, 
kies hoeveel je wilt geven, kies 
hoe je wilt geven en klaar! Het 
is vooral een extra mogelijk-
heid, het vervangt de normale 
collecte nog lang niet!

Geven met Givt via een QR-code 
werkt als volgt:
1. Tijdens de collecte open je de 

Givt-app op je telefoon.
2. Kies het bedrag dat je wil geven 

en druk op volgende.
 (Zijn er meerdere collectes in 

een dienst? Geen probleem! Om 
een collecte toe te voegen toets 
op het plusje bij collecte toe-
voegen en vul het bedrag in dat 
je aan de tweede collecte wilt 
geven. Nog een derde collecte 
toevoegen? Druk dan nogmaals 
op het plusje en kies je bedrag 
voor de derde collecte.)

3. Kies vervolgens voor de twee-
de optie in je scherm: QR-co-
de (geef door middel van een 
QR-code).

4. Scan de QR-code met je came-
ra (Let op! Het kan zijn dat de 
app toestemming vraagt voor 
toegang tot je camera. Druk op 
OK om verder te gaan.)

5. Druk tot slot op volgende om 
de gift te voltooien.

Je download de Givt-app in 
Google Play of in de App Store. 
Kijk voor meer informatie over 
Givt op www.givtapp.net.

Kerkhistorie RK-Reeuwijk #5 het gehele kerkelijke complex tot 
‘Rijksmonument’ verklaard. 
De restauratie van de kerk is begin 
1999 voltooid zodat het 100-jarig 
bestaan op 29 juni 1999 feestelijk 
gevierd kon worden. Het gebouw 
staat er fier bij en is van ver in de 
omtrek te zien. Toch zal dit pronk-
stuk ‘De Petrus en Pauluskerk’ al-
tijd zijn onderhoud blijven vragen. 

De vijf edities van deze kerkhisto-
rie komen hiermee tot een einde. 
De bron van deze teksten kwam 
uit archiefmateriaal van de kerk, 
het boek ‘100 jaar bestaan RK Kerk’ 

en de Reeuwijkse reeksen vanuit 
de oudheidkamer.

Het is misschien interessant voor 
u om te weten wat deze heiligen 
allemaal hebben gedaan in hun 
leven en hoe ze geleefd hebben. 
Hoe velen van hen heel heftig aan 
hun einde zijn gekomen. U kunt 
dit natuurlijk via internet opzoe-
ken maar mocht er behoefte zijn 
om dit op papier te lezen, dan wil 
ik dit in een volgende editie uit-
eenzetten. 

Leo van Zoest

Familieberichten

Gedoopt
Siem Hoogerdijk
Daan van Schie

Overleden 
dhr. C.H.J.A. (Chris) Schut
dhr. K.A. (Koen) van Zoest
dhr. H. (Henk) Ballering
mw. C.J. (Corrie) Moons-van Veen

Na het overlijden van pastoor 
Hakkeling werd G.F. Schnei-
ders de nieuwe pastoor.  Het 
was voor hem een zware taak 
om iemand die zo zijn stem-
pel op de Reeuwijkse kerkge-
meenschap had gedrukt op 
te volgen. Bovendien viel zijn 
pastoraat grotendeels samen 
met de donkere oorlogsjaren. 
Als er een viering in de kerk was, 
werden de ramen verduisterd. 
Het schoolgebouw moest afge-
staan worden aan de Duitsers 
waardoor er op schuilplaatsen 
les werd gegeven door de zus-
ters. Bovendien werden er 
in 1943 veel Reeuwijkse 
jongemannen gedepor-
teerd naar Duitsland. 
Ook werden in 1943 de 
kerkklokken gevorderd 
door de Duitsers. 

Gelukkig was het niet al-
lemaal kommer en kwel in 
de kerk, de beelden bleven 
behouden. En tot op de dag 
van vandaag zijn de volgende 
beelden te zien in de kerk: 
Een beeld van Jezus, Jozef en 
Maria, Anna de moeder van Maria, 
Petrus en Paulus, Franciscus van 
Assisië en Antonius van Padua 
en de Heilige Isidorus. Verder zijn 
er beelden van Gerardus Majella, 
Pastoor Van Ars en Franciscus 
van Sales. Ook is er een beeld 
van de H. Barbara, de bescherm-
vrouwe van de bouwvakkers. De 
laatste twee beelden dateren van 
1999, dit zijn: St. Catharina en St. 
Caecilia. Zij staan op twee sokkels 
achterin de kerk onder het koor. 

Ook zijn er prachtige afbeeldingen 
op de preekstoel: De H. Petrus 
preekt aan de voet van de lamme 
en vraagt om genezing en de H. 
Paulus preekt op de Areopagus te 
Athene. 

Verder zijn er in de kerk prachtige 
schilderingen te zien van Herman 
Walstra zoals de kruiswegsta-
ties en boven het priesterkoor de 
triomfboog. Deze schilderingen 
werden bekostigd door het Boer-

tje van Reeuwijk. Hij was de krui-
dendokter Leonardus van der Werf 
en alom bekend in Nederland. Hij 
was parochiaan van onze kerk 
en heeft veel betekend voor de 
inrichting van de kerk, waar we 
hem nog steeds zeer dankbaar 
voor zijn.  Ook het Heilig Hartal-
taar links voorin is door hem ge-
schonken. Voor de pastorie liet hij 
een levensgroot Heilig Hartbeeld 
plaatsen op zijn kosten. 

Na de oorlog konden er van de 
oorlogsschadeloosstelling drie 
nieuwe klokken worden aange-
schaft. Op 19 mei 1947 galmden 
voor het eerst weer de klokken 
vanuit de kerktoren over het 
Reeuwijkse land: De Petrus en 
Paulus-, de Martinus van Velden- 
en de Mariaklok. 

Op 8 november 1945 werd er een 
tweede kerk in Reeuwijk inge-
wijd door de deken van Gouda, de 
hulpkerk aan de Zoutmansweg, 
deze kerk deed tot 1972 dienst. 
Daarna gingen de katholieken aan 

de Brug samen met de gerefor-
meerden verder in één ge-

bouw: De Ark. 
De Petrus en Pauluskerk 
kreeg onder de bezie-
lende leiding van Pas-
toor Van Seggelen vanaf  
5 september 1947 tel-
kens een kleine onder-

houdsbeurt. In de oude 
documenten valt vaak te 

lezen dat er een legaat was 
binnengekomen. Deze werd 

besteed aan het onderhoud van 
de kerk, zoals nieuwe banken en 
het opknappen van alle houten 
beelden omdat er houtworm in 
zat. Ook werden ze opnieuw van 
verf voorzien.

Verder moest er regelmatig ge-
schilderd worden. Ook het vervan-
gen van de leien op het dak van de 
kerk in de jaren ‘90 was een nood-
zakelijk iets, omdat er lekkage be-
gon te ontstaan. 
Op 11 juni 1998 werd bij besluit 
van de staatssecretaris van O.C.W. 

http://www.givtapp.net
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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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Advent 2021 Binnenstebuiten

Traditiegetrouw gaan met de 
kinderen tijdens de kinder- 
woorddiensten op de advents-
zondagen op weg naar het 
kerstfeest. Dit jaar via het pro-
ject ‘Binnenstebuiten’. Elke 
zondag begonnen we met de 
‘buitenkant’, met kleding. Kle-
ding zegt iets over jou, het laat 
iets zien van wie jij bent en hoe 
je gezien wilt worden. Voor in 
de kerk kon iedereen het kle-
dingrek zien. De eerste zondag 
namen we een koningsmantel 
mee, de tweede een jurk van 
kamelenhaar, de derde een boel 
nieuwe kleren met prijskaart-
je en de vierde zondag ging er 
zwangerschapskleding mee.

Tijdens de kinderwoorddienst was 
de boodschap vooral dat het in 
ons christen zijn, mens zijn, niet 
om de buitenkant gaat. Het gaat 
om onze binnenkant. Niet de ui-
terlijke verbeelding van macht en 
heerlijkheid is van belang, maar 
onze daden van barmhartigheid, 
liefde en geloof. Dat is in de ad-
ventsperiode de boodschap van 
zowel Jezus als Johannes en dat 
hebben de kinderen goed gedaan. 
De kinderen hebben veel gedeeld 

met degene die in de kerk zaten.
Tijdens de eerste zondag van de 
advent gingen we met meer dan 
dertig kinderen luisteren naar 
een mooi verhaal over advent. We 
kwamen terug in de kerk met een 
adventskalender; elke dag een 
vakje openmaken met een mooie 
tekst en iets lekkers. Vol verwach-
ting op weg naar kerst.
  

De tweede adventszondag was op 
5 december, een mooie dag voor 
surprises. Maar dan wel in de stijl 
van Johannes de Doper. De door 
de kinderen gemaakte surprises 
werden uitgedeeld in de kerk. Na-
tuurlijk kreeg de pastor er ook een. 
 
Op de derde zondag van de ad-
vent mochten we van pastor Kui-
pers al snel naar onze eigen ruim-
te. Met meer dan dertig kinderen 
gingen we kerststukjes maken. 
Deze sfeermakers zijn met lief-
de gemaakt en gegeven aan de 
pastor maar ook aan anderen die 
heel blij zijn met deze attentie. 
Delen maakt anderen blij, maar 
ook jezelf! Als we delen wat we 
teveel hebben, wordt de wereld 
een beetje mooier en eerlijker. 
  
Tijdens de vierde adventszondag 
gingen we op weg met zwan-
gerschapskleding. We zagen de 
zwangere Maria en Elisabet. Aan 

de buitenkant was goed te zien 
dat ze zwanger waren. Met de 
kinderen keken we wat een goe-
de ‘binnenkant’ oftewel goede 
eigenschappen voor een moeder 
en een vader zouden zijn. Aan 
het eind van de viering deelden 
de kinderen mooie zelfgemaakte 
kaarten uit aan de kerkgangers.  
De adventsperiode hebben we 
afgesloten met een mooie kin-
derviering op kerstavond om 
16.00 uur. Tijdens een groot ge-
deelte van de viering stond een 
groot glimmend cadeau voor 
het altaar. Gelukkig werd het in 
de viering geopend en wat een 
prachtig cadeau hebben we kun-
nen brengen in de stal. 

Het was weer heel fijn om te doen 
en om zoveel blije gezichten te zien. 

De meiden van de 
kinderwoorddienst

Kijk toch goed - door alles heen,
het echte zie je niet meteen.
We leerden tijdens deze Advent
waar U, God, verborgen bent!   

Het is januari, een nieuw jaar vol 
nieuwe kansen, initiatieven en 
ideeën. Een jaar dat in het teken 
staat van de sacramenten zoals 
u elders in deze Voorloper kunt 
lezen. 
Ook een jaar waarin veel sacra-
menten worden toegediend in 
de Victorkerk. Op 23 januari is er 
een vormselviering in onze kerk. 
Zeven jongeren uit Waddinxveen 
en een aantal jongeren uit Bos-
koop en Reeuwijk zullen dan het 
H. Vormsel mogen ontvangen van 
de bisschop. 
In januari starten ook maar liefst 
twintig communicanten met 
hun voorbereiding op hun eerste 
heilige communie en zij hopen 
in mei voor het eerst te mogen 
deelnemen aan de eucharistie. 
Ook staan er al dopen gepland in 
februari en maart. 
Kortom, de kerk komt weer tot 
leven na hopelijk de laatste lock-
down. Met het nieuwe initiatief 
van de Victorviering willen wij 
de kerk nog extra tot bloei laten 
komen en een welkome gemeen-
schap zijn. 
Maar, onze gemeenschap leeft 
niet van sacramenten alleen. Ja-

nuari staat traditiegetrouw ook in 
het teken van Actie Kerkbalans. 
Vrijwilligers komen weer langs de 
deur met de welbekende envelop 
en de vraag: 'Geeft u vandaag 
voor de kerk van morgen?' Wij 
hopen uiteraard dat u de vrijwil-
liger niet met lege handen terug-
stuurt, maar de kerk steunt zodat 
wij onze goede werken kunnen 
voortzetten. Dat wij een welkome 
gemeenschap kunnen blijven zijn 
die op zondag met elkaar in de 
Victorkerk kunnen blijven vieren. 
Maar wellicht bent u teleurge-
steld, heeft u de kerk de afgelo-
pen periode gemist, kon u niets 
met de initiatieven die ontplooid 
zijn, waren wij er niet op die mo-
menten dat u ons verwacht had, 
konden wij u geen luisterend oor 
bieden toen u het nodig had.  Ook 
dat horen wij graag. 
Niet alleen in januari maar het 
gehele jaar willen wij een netwerk 
van liefde zijn, maar helaas horen 
en zien wij niet alles. Dus kent 
of bent u iemand die behoefte 
heeft aan een luisterend oor, een 
ontmoeting of heeft u een idee, 
neemt u dan contact op met het 
secretariaat, tel. 0182-612452.

Vanuit de pastoraatsgroep

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

Nadat vorig jaar in het najaar ge-
lukkig weer enkele VAC-activi-
teiten doorgang konden vinden, 
zette het coronavirus eind 2021 
daar weer een streep door. Ge-
lukkig waren er in 2021 wel drie 
klaverjasavonden, deelname aan 
de culturele markt van Waddinx-
veen (WadCultureel), de boeken-
markt, de bridgedrive en de kerst-
markt. Ook was er de traditionele 
boterletteractie, ging de verkoop 
van wijn en jam door en was het 
VAC-winkeltje open. 

Hopelijk kunnen we in 2022 toch 
weer de vertrouwde VAC-activi-
teiten organiseren, zodat we er 
een mooi VAC-jaar van kunnen 
maken.

Op de VAC-website kunt u 
de laatste informatie over de 
VAC-activiteiten vinden: www.
vac-victorkerk.nl. De VAC heeft 
daarnaast ook een Facebookpa-
gina met dezelfde naam: VAC-Vi-
ctorkerk. 

Data komende VAC-activiteiten:
- Klaverjassen: 4 februari en  

4 maart 
- Boekenmarkt: 5 maart van 

09.30 tot 15.00 uur
- Victorbridgedrive: 12 maart 

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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Victorvieringen

In memoriam 'Ome' Cor Segers 

Een nieuw initiatief voortbordu-
rend op bestaande successen, 
dat is de Victorviering.
In 2022 willen we eens per maand 
een viering organiseren die uit-
gebreider is dan normaal en waar 
iedereen zich welkom mag voelen.
Elke maand zullen wij een doel-
groep in het bijzonder uitnodigen, 
denk aan o.a. communicanten, 

ouders van dopelingen, vorme-
lingen, nieuwkomers, ouderen of 
alleengaanden, maar uiteraard is 
iedere parochiaan zoals elke zon-
dag welkom.
Voor de allerjongsten is er een 
crèche beschikbaar en voor kin-
deren van de basisschool is er tij-
dens de viering een kinderwoord-
dienst.

Aansprekende muziek is er tijdens 
de liturgie en na afloop hopelijk 
weer koffiedrinken met elkaar 
met iets anders dan het welbe-
kende speculaasje. We hopen u 
allen tijdens deze vieringen te 
ontmoeten. De eerste zal gehou-
den worden op 30 januari. Zien wij 
u dan ook?

Zeker voor alle ouderen onder 
ons was gedurende vele, vele 
jaren ome Cor een bekende in 
en rond onze Sint  Victorkerk. 
Van boerenafkomst bracht hij 
het tot voorman bij het toen-
malige Gemeentelijke Energie 
Bedrijf in Gouda. 

Naast zijn werk was hij gedu-
rende ruim 60 (!) jaar een zeer 
gewaardeerd vrijwilliger en werd 
hiervoor onderscheiden met ons 
eigen tinnen beeldje Onze Lieve 
Vrouwe van Waddinxveen alsme-
de de pauselijke Pro Ecclesia et 
Pontifice. 

Naast zijn moestuin met (nog 
steeds bestaande) kas op ons 
complex was hij veelal op de be-
graafplaats te vinden, meestal 
voor onderhoud, soms voor het 
delven van een graf. Ook de Sint 
Victorkerk had ondertussen geen 
geheimen meer voor hem. Niets 
was hem teveel. Voorbeelden te 
over zoals het onder de kerk con-
troleren van het waterpeil, met 
gevaar voor eigen leven schoon-
maken van de dakgoten en zolde-

ring bovenin de kerk, tot inspec-
tie van de kerktoren en het luiden 
van de klok. 

Bij vieringen, vooral met Kerst-
mis en Pasen was hij present 
om (late) kerkgangers naar hun 
plaats te begeleiden en het opha-
len van de collectemandjes was 
jarenlang een vast ritueel. 

Hij kon destijds op 60-jarige 
leeftijd met de VUT en ging logi-
scherwijs de nu nog bestaande 
'maandagochtendploeg' verster-
ken.

Ook naast zijn inzet voor onze kerk 
kon je altijd een beroep doen op 
hem; voor gereedschap, boutje 
of moertje hoefde je niet naar de 
doe-het-zelfzaak.

Ome Cor, meestal te herkennen 
aan zijn donderblauwe overall, 
werkschoenen of gele afgedra-
gen klompen, overleed 7 decem-
ber jl. op 93-jarige leeftijd. Op  
14 december ging hij na een 
mooie en indrukwekkende af-
scheidsviering vanuit zijn eigen 
Sint Victorkerk naar zijn laatste 
rustplaats. 
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Familieberichten

Gedoopt
Milan Vonk

Overleden
Dhr. J. Sluys 
Dhr. C. (Cor) Segers 

Actie Kerkbalans 2022

Met de slogan 'Geef vandaag voor 
de kerk van morgen' is er tussen 
14 en 28 januari 2022 weer de 
jaarlijkse Actie Kerkbalans. Anders 
dan voorgaande jaren hebben wij 
als geloofsgemeenschap gekozen 
voor de door het Bisdom gepropa-
geerde folder voorzien van alle 

benodigde informatie. Daarnaast 
ontvangt iedere parochiaan een 
persoonlijke aanbiedingsbrief met 
toezeggingsformulier. 
Wij verkeren in de gelukkige om-
standigheid zo’n 40 vrijwilligers 
te hebben die gedurende de actie 
op pad gaan om alle parochianen 

hun brief persoonlijk te kunnen 
afgeven. Daarbij wordt meteen 
een datum afgesproken voor het 
weer ophalen daarvan. Dit doen 
wij al jaren op deze wijze en be-
valt ons uitstekend. 
Dat dit alles veel voorbereiding 
vergt behoeft geen nadere uitleg. 
Basis is een goede ledenadminis-
tratie, een ruime voorbereidings-

tijd en – zeer belangrijk – de be-
reidheid van vrijwilligers, de zgn. 
lopers. Uw bijdragen zijn hard 
nodig om in deze onzekere tijd 
ons hoofd (financieel) boven wa-
ter te houden. Doet u ook mee? 
Namens onze gehele geloofsge-
meenschap in ieder geval harte-
lijk dank!

Werkgroep Actie Kerkbalans            

http://www.vac-victorkerk.nl
http://www.vac-victorkerk.nl
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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 
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Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

EV = Eucharistieviering; WGV = Woord en Gebedsviering. Voor actuele informatie zie: https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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PAUS ERKENT WONDER

Nederlandse priester Titus 
Brandsma heilig verklaard

Bij de Pelgrimini was in de kerk 
van de geloofsgemeenschap St. 
Johannes Onthoofding een klei-
ne tentoonstelling over Titus 
Brandsma. Een van de onderde-
len van de tentoonstelling was 
zijn komende heiligverklaring. 
Ook paus Franciscus heeft nu 
zijn zegen gegeven: de legenda-
rische karmeliet Titus Brands-
ma, die een groot deel van zijn 
leven in Oss woonde en werkte, 
wordt heilig verklaard. De paus 
heeft een wonderbaarlijke ge-
nezing erkend die aan Brands-
ma toegeschreven wordt.

Brandsma is in 1942 vermoord 
door de nazi's in Dachau. Wanneer 
die verklaring wordt uitgesproken, 
is nog niet bekend. Brandsma was 
als martelaar al zalig verklaard in 
1985 door paus Johannes Paulus 

II. Ondanks de hel van het con-
centratiekamp bleef hij daar an-
dere gevangenen bemoedigen en 
inspireren. Het wonder dat aan 
Brandsma wordt toegeschreven, 
draait om een priester in Florida 
die in 2004 op wonderbaarlij-
ke wijze genas van kanker. Deze 
geestelijke droeg onder meer 
een klein stukje van een pak van 
Brandsma op zijn hoofd, verwerkt 
in een hoed.  

De kardinalen en bisschoppen, die 
lid zijn van de Congregatie voor 
de Heiligverklaringen, gaven eer-
der deze maand al een positief 
advies over de heiligverklaring 
van Titus Brandsma. Tevens gaat 
er waarschijnlijk een film over de 
Friese pater worden gemaakt.  De 
nadruk in de film ligt op de laatste 
maanden van zijn leven. Het is de 

bedoeling dat de opna-
mes in 2022 plaatsvin-
den. Pater Titus, zoals de 
werktitel luidt, zou begin 
mei 2023 in de biosco-
pen te zien moeten zijn. 
Eerder is al een musical 
over Titus Brandsma op-
gevoerd in de Bonifatius- 
kapel in Dokkum. 

Foto: Peters foto nieuw
s

Overzicht vieringen is onder voorbehoud van de coronamaatregelen. 
Kijk voor de meest actuele informatie op de website.

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=
https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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De sprinkhaan zegt:

'Ken jij de zeven sacramenten al?' 

Het jaar van de Sacramenten

Op 17 oktober 2021 begon in Bisdom Rotterdam het Jaar 
van de Sacramenten. Sacramenten worden in de Rooms-Ka-
tholieke Kerk omschreven als ‘waarneembare en werkzame 
tekenen waarin God de mens raakt.’ God weet dat we niet 
zonder Zijn hulp kunnen om met Hem in contact te komen. 
Daarom heeft Jezus de sacramenten ingesteld, zodat God 
op een heel duidelijke manier bij ons is. Door handoplegging 
of het maken van een kruisje op het voorhoofd laat God zich 
écht voelen. De bekendste sacramenten zijn de doop, de 
(eerste) heilige communie en het huwelijk, maar daarnaast 
zijn er ook nog de sacramenten van de biecht, het vormsel, 
de priesterwijding en de ziekenzalving. In totaal kennen we 
in de Kerk dus zeven verschillende sacramenten.

Jezus de zeven sacramen-
ten zelf heeft ingesteld. Zo 
stuurt Jezus na zijn verrij-
zenis zijn leerlingen met de 
volgende boodschap op pad: 

'Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat 
iedereen mijn leerling kan worden. Jullie 
moeten de mensen dopen in de naam van 
de Vader en van de Zoon en van de heilige 
Geest.' (Mt. 28:19-20)

Zoek de sacramenten

Verbind de afbeeldingen met het juiste sacrament.

Doopsel   •

(Eerste) heilige communie   •

Biechten   •

Vormsel   •

Huwelijk   •

Priesterwijding   •

Ziekenzalving   •


