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Geloofsgemeenschap
H. Antonius van Padua
H.-Josephkerk
Aalberseplein 2, Gouda
tel. (0182) 523801
Het Pastoraal Team is te bereiken via
tel. (0182) 513056
Pastor van dienst
Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben,
belt u naar de pastor van dienst:
tel. (0182)-586036.
Secretariaat
voor Gouda en Moordrecht/Gouderak
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda; Geopend:
Ma, wo, vr, van 09.30 - 12.00 uur
tel. (0182) 523801
E-mail: gouda@sintjandd.nl
Ledenadministratie: Gouda
E-mail: leden.gouda@sintjandd.nl
Rekeninggegevens:
Geloofsgemeenschap
H. Antonius van Padua
Kerkbijdragen:
IBAN: NL28INGB 0002 902 532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften
IBAN: NL93RABO 0361 413 785
t.n.v. H. Antonius van Padua
Geloofsgemeenschap
St. Johannes' Onthoofding
IBAN: NL90RABO 0343 000 911
t.n.v. Sint Johannes’ Onthoofding Moordrecht
Kerk St. Johannes' Onthoofding
Oosteinde 23, Moordrecht
Postbus 86, 2840 AB Moordrecht
tel. (0182) 523801
E-mail: moordrecht@sintjandd.nl
Kopij voor het volgende blad
uiterlijk 7 februari 2022
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail
Infoblad@sintjandd.nl 6

Maatregelen in verband met Corona
Op het moment van het schrijven van dit Informatieblad is nog
niet bekend wat de gevolgen zijn van de eventuele
versoepelingen van het coronabeleid. Daarom wordt aangeraden
om regelmatig de website te raadplegen
Voorlopig blijven onderstaande maatregelen van toepassing
bij de publieke vieringen voor 17.00 uur mogen slechts
vijftig aanwezigen zijn (exclusief bedienaren);
herinvoering van een reserverings-/registratiesysteem;
geen koren, maar terug naar de eerdere maatregel van
voorzang door één cantor of maximaal vier zangers;
bij uitvaarten maximaal honderd personen;
alle andere kerkelijke bijeenkomsten zoveel mogelijk
digitaal;
geen openluchtvieringen, herderstochten e.d.;
bij openstelling van kerken voor de aanbidding van het
heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege
persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied
van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid. D.w.z.
de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een
mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied
van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
Het advies is om de volgende basisregels in acht te nemen
- 1,5 meter is een veilige afstand om aan te houden. Bescherm
jezelf en anderen. Ga daarom zitten op die banken die daarvoor
zijn aangemerkt en bewaar ook onderling die anderhalve meter
afstand.
- Draag een mondkapje in de kerk gedurende alle verplaatsingen.
Zodra je zit, kan dat af. We mogen wel met elkaar zingen.
- Schud geen handen.
- Ontsmet en/of was vaak en goed je handen.
- Hoest en nies in je elleboog.
- Bij de uitreiking en het ontvangen van de Communie geldt het
volgende. Na de Uitnodiging tot de Communie toont de
voorganger de hostie en zegt “Lichaam van Christus”. Daarop
antwoorden wij “Amen”. De uitreiking van de Communie daarna
zal zwijgend verlopen om besmetting van de hosties in de schaal
te voorkomen.
Na de nieuwe maatregelen die er aangekondigd zijn, laten we in
ieder geval de koffie na de viering niet meer doorgaan tot 14
januari.
Of er meer wijzigingen zijn/ komen weten we op dit moment nog
niet. Ook is nog niet bekend of de zaterdagvieringen van 19.00 en
1930 uur al dan niet mogen worden gehouden

VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouderak

Adrianus van Leeuwen; Maria Kabel; Herman en Marga
van Schalkwijk-Kolkman; Antoon en Eglé Doorenbosch
en zoon Anthony; Ouders Zwarts-Jansen; Lia Stam;
Jouke Vermanen; Jan Bartels

Periode 29 januari t/m 13 februari 2022
Zaterdag 29 januari
16.00 uur Johannes’ Onthoofding
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Kuipers

Dinsdag 8 februari
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Klaveren

Gebedsintenties Moordrecht
Quirinus en Gertruida Heinsbroek- de Jong

Vrijdag 11 februari
9.00 uur H.-Josephkerk
Woord- en Communieviering
Voorganger: Gebedsleider

Zondag 30 januari
11.00 uur H. Josephkerk
Eucharistieviering
Voorganger: Pater Hoogland

Zaterdag 12 februari Pastoor Van Klaveren
17.30 uur H.-Josephkerk
Eucharistieviering
Voorganger:
19.00 uur Johannes’ Onthoofding
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Kuipers

Gebedsintenties Gouda
Echtpaar Erberveld-Streng; Willem Lafeber; Bart en
Mien van der Sprong; Jouke Vermanen
Dinsdag 1 februari
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Klaveren

Gebedsintenties Moordrecht
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Pancratius
en Thea Mooren-de Kneght; Jan van Ardenne;
overleden ouders van Gennep-de Rijk

Gebedsintenties Gouda
Ad en Lida Verhoef-de Korte en zoon Cees
Woensdag 2 februari (Maria lichtmis)
19.30 uur H. Josephkerk
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Klaveren of pastor Kuipers

Zondag 13 februari
11.00 uur H. Josephkerk
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Klaveren

Vrijdag 4 februari
9.00 uur H.-Josephkerk
Woord- en Communieviering
Voorganger: Gebedsleider

Gebedsintenties Gouda
Thea en Pancras Mooren-De Knegt; Tonnie Savenije,
haar ouders en zus Cia; Bart van der Sprong

Zaterdag 5 februari
17.30 uur H.-Josephkerk
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Klaveren
19.00 uur Johannes’ Onthoofding
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van Klaveren

Zorgcentra

Gebedsintenties Moordrecht
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Familie
Glissenaar-Blonk; Ton Glissenaar; overleden ouders
Spruijt-Rohde

Kerkplein 15

Viering Middenmolenplein
15 oktober, 19 november en een oecumenische viering
op 17 december.
Pater Boomaerts zal hierbij voorgaan.
U bent allemaal van harte welkom!

Het programma is elke zondag 9.00-12.00 uur te
beluisteren via Gouwestad Radio FM 106,2, kabel 97,7 en
internet www.gouwestad.nl.

Zondag 6 februari
11.00 uur H. Josephkerk
Eucharistieviering
Voorganger: pastor Kuipers

PERSONALIA
Overleden,
19-01-2022: Yvonne Feit Zoet, 64 jaar

Gebedsintenties Gouda

MEDEDELINGEN
2

Zondag 1 mei 2022
Zondag 5 juni 2022 (Pinksteren)
Zondag 3 juli 2022

Algemeen
Ankerzondagen

De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten

Voor iedereen die verlangt om in geloof met elkaar
samen te zijn en God en elkaar te ontmoeten is er elke
maand in onze parochie de Ankerzondag. Ieder met
zijn/haar leeftijdgenoten het geloof ontdekken, elkaar
ontmoeten en samen de eucharistie vieren. De
Ankerzondag vervangt de Gezinsochtend. De kerk blijft
vernieuwen en de naam gezinsochtend omvat ‘gelukkig’
al een tijdje niet meer de doelgroep die deze ochtend
bezoeken. Ook alleenstaanden, stellen zonder kinderen,
ouders met volwassen kinderen, én opa’s en oma’s
weten de weg inmiddels te vinden. Door een nieuwe
naam en nieuw logo hopen we dat ook u/jij zich welkom
voelt! Want de kerk is immers van God en Zijn mensen.
Die Kerk zijn wij met elkaar en daar mogen we aan
blijven bouwen. Komt u binnenkort ook langs tijdens de
catechese en ontmoeting voorafgaand aan de
Eucharistieviering? We horen graag hoe u het vond en
geef ons feedback, zodat we kunnen blijven vernieuwen
waar nodig en mogelijk is!

Hem achterna is de titel van de digitale 40dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag
02 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de
zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen
zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn
geschreven door Myriam Van den Eynde.
Myriam zegt over de retraite: “Op de vraag van de
zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend
antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Die
uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee,
leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek
waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld,
in deze tijd.
Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging.
Hem achterna, op weg naar Pasen.”
Hoe deelnemen?
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven
via www.40dagenretraite.org.

Wie?
Voor iedereen uit Parochie Sint Jan de doper en alle
andere geïnteresseerden. Iedereen is welkom van jong
tot oud. Uiteraard is er iedere Ankerzondag crèche voor
de jongsten.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een
gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen,
citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een
innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en
het Paasmysterie intenser te beleven.

Wat?
De Ankerzondag is een plek voor iedereen die op zoek is
naar zingeving en ontmoeting met God. Om 09:15 uur
staat de koffie en thee voor u klaar. We starten om
09:30 uur de catechese en vieren aansluitend om 11:00
uur met elkaar de Heilige Mis. Tijdens de catechese is er
een passend programma voor de verschillende
leeftijdsgroepen.

Op zaterdagochtend tijdens de 40-dagentijd kunnen
deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide
meditatie via ZOOM.
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale
retraite:
“De digitale retraite heeft structuur aan mijn
bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.”
“Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde
wijze gebed in te plannen én vol te houden.”
“Ik deed de retraite samen met mijn man. En het
heeft mooie gesprekken opgeleverd.”
“Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n
dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment
van aandacht en bezinning.”

Waar?
De Ankerzondag is een parochiebreed initiatief en wordt
gehouden in en rondom onze parochiekerk, de
Josephkerk, Aalberseplein 2 in Gouda. We maken
gebruik van de kerk, pastorie en de naastgelegen school
zodat we alle leeftijdsgroepen een plek kunnen geven
tijdens de catechese.

Wanneer?
In de eerste helft van het seizoen 2021-2022 houden we
de Ankerzondag op de tweede zondag van de maand.
Door meerdere praktische redenen zal de Ankerzondag
in het tweede deel van het seizoen op de eerste zondag
vallen. Schrijft u ze ook in uw agenda?
Zondag 13 februari 2022
Zondag 6 maart 2022
Zondag 3 april 2022

Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale
retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons
doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de
speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust
te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.
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Vertellers en schrijvers gezocht
Dit jaar gaat het Project ‘Levensboeken’ van start,
georganiseerd door de diaconie van de PKN. In dit
project vertellen ouderen hun levensverhaal. Vrijwilligers
maken hier een persoonlijk boek van.
Wilt u graag uw levensverhaal delen en dit later nog
eens terug kunnen lezen? Geeft u zich dan op als
verteller! In de ontmoetingen tussen u en de schrijver
staan verschillende thema’s centraal: kindertijd, familie,
school, werk, hobby’s, geloof etc. Het boek is een
bijzonder aandenken. Ook is het mooi om aan de hand
van het boek met anderen ‘door de tijd te reizen’.
Bent u geïnteresseerd in het levensverhaal van ouderen
en houdt u van schrijven? Meldt u aan als schrijver!
Schrijvers krijgen eerst een training aangeboden op
woensdag 2 februari.
U kunt zich aanmelden bij Lizet de Knegt
(huibertenlizet@gmail.com) of bij Nelleke de Jong
(nelleke.de.jong@pkngouda.nl / 06 - 86 87 46 64).

H. Antonius van Padua
Terugblik adventsactie

De Adventsactie stond in 2021 in het teken van moeder en
kind. Wij hebben in onze parochie speciaal gecollecteerd voor
moeders en hun kinderen in de Gazastrook. Als
geloofsgemeenschap hebben wij ruim € 245,00 opgehaald in
de brievenbus in de kerk. Hier zijn eventuele directe giften
middels een bankoverschrijving niet in mee genomen. Namen
de moeders en de Adventsactie wil de MOV u hartelijk danken
voor uw gift!

St. Johannes' Onthoofding
Aanmelden voor de vieringen Moordrecht/Gouderak

Als u zich wilt aanmelden voor het bijwonen van een viering in
de kerk Johannes’ Onthoofding te Moordrecht kunt u dat doen
via het mailadres moordrecht@sintjandd.nl

YouTube kanaal Parochie Sint Jan de Doper
Op onze website vindt u ook een link naar het YouTubekanaal van de parochie:
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9
LnETcPJ2Q .
Hierop staan diverse opnames, die u zo op uw gemak
nog eens kunt bekijken.

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

Aanmeldadressen om een viering bij te wonen
Bodegraven e-mail: bodegraven@sintjandd.nl
Boskoop e-mail: boskoop@sintjandd.nl
Gouda e-mail: gouda@sintjandd.nl
Moordrecht e-mail: moordrecht@sintjandd.nl
Reeuwijk e-mail: reeuwijk@sintjandd.nl
Waddinxveen e-mail: waddinxveen@sintjandd.nl
Voor de ankerzondag kunt u zich aanmelden via
anker@sintjandd.nll

Livestreamvieringen in de parochie
Boskoop via www.kerkomroep.nl
Bodegraven via www.kerkdienstgemist.nl
Gouda via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203H-Josephkerk
Moordrecht via
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358 .
Reeuwijk via www.kerkomroep.nl
Waddinxveen via www.kerkomroep.nl
De links staan ook op het vieringenrooster op
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html

Stipendia
Het tarief voor gebedsintenties voor Gouda en
Moordrecht is € 10,00.
Voor informatie over de andere tarieven kunt u terecht
bij het Locatiesecretariaat.
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