Week 03-04

15 JANUARI T/M 28 JANUARI 2022

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 30 JANUARI IN DE ST. VICTORKERK
Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website www.sintjandd.nl onder kopje vieringen
staan altijd de laatste wijzigingen vermeld. In de weekendvieringen is er bijna altijd een organist
en cantor aanwezig die de viering muzikaal zullen begeleiden. Een enkele keer zal er een stille
viering zijn.
Zondag 16 januari 11:00 uur Oecumenische gebedsviering pastor Lijesen, Ds. Gaastra
muzikale medewerking van oecumenische zanggroep
Donderdag 20 januari 9:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Intenties: Cor Segers, Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 23 januari 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
muzikale medewerking nog niet bekend
Intenties: Cor Segers, Freek Hart, Sannie Jans, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Cees van den
Bosch, Leo Slootjes, Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 23 januari 15:00 uur BESLOTEN Vormselviering
Eucharistieviering met mgr. Van den Hende, pastoor van Klaveren, pastor van Winden
Met muzikale medewerking van Band Lux
Intenties: Cor Segers, Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Donderdag 27 januari 9:00 of 19:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers
Intenties: Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 30 januari 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers
met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantor dhr, de Groot
Intenties: Jan Lam, Overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, Wil de Waal-Verschragen
Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
•

Reserveren voor aanwezigheid bij vieringen, er zijn maximaal 50 parochianen toegestaan
U kunt zich bij voorkeur per email aanmelden voor de vieringen via waddinxveen@sintjandd.nl
of telefonisch tijdens de openingstijden van het secretariaat op telefoonnummer
Tel.0182-612452. Het secretariaat is geopend op maandag-dinsdag-donderdag
tussen 9.00 en 12.00 uur en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur

•

Alle vieringen zijn ook te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

•

Wilt u gebruik maken van de chauffeursdienst, neemt u dan contact op met het secretariaat.

GELDENDE MAATREGELEN
De geldende maatregelen in de kerk zijn:
- 1.5 meter afstand houden bij het plaatsnemen in de banken en bij het lopen.
- Een mondkapje dragen wanneer u zich verplaatst in de kerk (ook tijdens de communiegang)
of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden, zodra u zit mag hij af.
- Communiegang gaat weer van achter het communiescherm plaatsvinden. Parochianen lopen
via de buitenpaden naar voren en door het middenpad terug, te beginnen bij de achterste bank
aan de Jozefzijde, daarna de achterste bank bij de Mariazijde.
- Thuisblijven bij klachten

VORMSELVIERING 23 JANUARI
23 Januari is in de de Victorkerk de vormselviering voor de
vormelingen uit Waddinxveen, Boskoop en Gouda.
Gezien de huidige maatregelen is dit een besloten viering waarbij
alleen de vormeling en het gezin aanwezig kunnen zijn.
Parochianen zijn dus helaas niet welkom, maar kunnen de viering wel
meekijken via de livestream
Wij wensen de vormelingen een inspirerende viering toe,

START VOORBEREIDINGEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE
16 Januari starten de voorbereidingen voor de Eerste Heilige
Communie. De viering zal gehouden worden op 22 mei 2022.
Maar liefst 20 kinderen komen op zondagochtend bijeen in de
Victorzaal om meer te leren over de verhalen uit de bijbel, over
Jezus en de Eucharistie.
Doordat we dicht bij de kerk zijn zullen wij ook regelmatig voor een
viering in de kerk zijn om daar de kerk te bezichtigen. Wij hopen dat
u de communicanten met open armen zult ontvangen als u wat
eerder in de kerk bent en u laat verrassen over de kinderlijke
manier van kerkbezoek.
ZONDAG VAN DE EENHEID
Als begin van de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van
christenen vieren we op 16 januari in de St. Victorkerk om 11.00 uur de
zondag van de eenheid. Voorgangers zijn pastor Rob Lijesen en ds. Tinus
Gaastra.
Het thema is dit jaar ‘Licht in het duister’. Kerken uit het Midden-Oosten
kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het
Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een
bijzondere ster zagen en deze volgden.
“Het thema is toepasselijk in deze tijd,”vertelt Christien Crouwel, algemeen
secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis.
De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit
voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen
op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is.
Ds Tinus Gaastra & Pastor Rob Lijesen

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.
Namens de moeders en de Adventsactie wil de MOV u hartelijk danken
voor uw gift!

KERKBALANS 2022
Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 is de Actie
Kerkbalans 2022. Landelijk zamelen duizenden vrijwilligers geld
in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een
andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen
geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een
financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van
waarde voor hun leden en de samenleving.
De Actie Kerkbalans start in de Victorkerk op zondag 16 januari
met het uitdelen aan de enveloppen aan de lopers. Na afloop
van de viering (om 12:00 uur) kunnen de “lopers” de
enveloppen ophalen in de kerk, waarna ze bij u langsgaan met de brief,
het toezeggingsformulier en de vraag:
"Geeft u vandaag voor de kerk van morgen?" Wij hopen uiteraard dat u de vrijwilliger niet met lege
handen terugstuurt en de kerk steunt zodat wij onze goede werken kunnen voortzetten.
De loper maakt met u een afspraak over het ophalen van de antwoordenvelop een week later. De
loper zorgt er dan voor dat alle reacties verzameld worden op het secretariaat. Mocht u de
envelop onverhoopt nog thuis hebben liggen, dan kunt u de envelop ook in de brievenbus in de
kerk doen, of afgeven op het secretariaat. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking
Werkgroep Actie Kerkbalans
NIEUWS VAN DE VICTOR ACTIVITEITEN COMMISSIE (VAC)
Website: www.vac-victorkerk.nl E-mail: info@vac-victorkerk.nl Facebook: VAC-Victorkerk

Het VAC-winkeltje in het voormalige jeugdhonk
verkoopt allerhande VAC-artikelen, zoals wijn, jam en
kaarten, maar ook puzzels en religieuze artikelen.
Het winkeltje is open voor en na de vieringen in de
Victorkerk en tijdens de openingstijden van het
secretariaat.
De VAC denkt na over een mogelijke verruiming van de
openingstijden van het winkeltje, bijvoorbeeld een
vaste zaterdagmorgen in de maand. U hoort het van
ons als dat doorgaat.
Klaverjasseizoen 2021-2022
Vrijdag 7 januari zou de een kaartavond van het seizoen zijn. Vanwege de nieuwe
coronamaatregelen ging de klaverjasavond echter niet door. De eerstvolgende kaartavond is
4 febuari, Houd de VAC-website voor de laatste informatie in de gaten (www.vacvictorkerk.nl).

Inloopavonden VAC
Naast de vergaderingen van de VAC organiseert de VAC open inloopavonden op de tweede
donderdag van de maand, aansluitend aan de donderdagavond viering. Iedereen is van harte
welkom om een kop koffie of thee mee te drinken. Aansluitend nemen we VAC-activiteiten door,
soms zijn er doe-activiteiten (ter voorbereiding van VAC-activiteiten), maar alles in een
ongedwongen sfeer. U kunt alleen een kop koffie of thee meedrinken, en daarna weggaan, maar
als u wilt kunt u ook langer blijven. KOMT U OOK EEN KEER? De volgende bijeenkomst zal zijn op 11
februari. U hoort van ons of het weer mogelijk is.
Oud papier
Vanwege de stijgende prijs voor het oud papier is het weer mogelijk om oud papier af te geven.
Dat kan op maandagmorgen bij de Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan voor de
verdere afhandeling.
Naast de heerlijke jam verkoopt de VAC overheerlijke St. Victorwijn:
- Rode Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië
- Witte Chardonnay van "Stoney Creek" uit Australië
- Rosé Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië
De prijs hebben we moeten verhogen naar € 4,50 per fles (vanwege een wettelijke wijziging). Bij
afname van 6 flessen of meer wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd! U kunt voor bestellingen
bellen het secretariaat (telefoon: 612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl).
Jam
Als VAC hebben we het hele jaar door 20 soorten overheerlijke, zelfgemaakte jam. De verkoop van
jam is via het secretariaat mogelijk tijdens de openingstijden van het secretariaat (telefoon:
612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl). Ook kunt u contact opnemen met Magda Sirre (tel.
615137).
VAC-agenda
- Klaverjassen: 4 februari 2022
- Boekenmarkt: 5 maart 2022
- Victorbridgedag: 12 maart 2022
VICTORVIERINGEN
In de Voorloper van komende week kunt u lezen over een nieuw initiatief voortgeborduurd op
bestaande successen “de Victorviering.”
Er staat geschreven dat 30 januari de eerste Victorviering zal zijn. Helaas kan er door de
beperking van maximaal 50 parochianen nog niet massaal samen gevierd worden en laten wij de
eerste Victorviering vervallen. U bent uiteraard van harte welkom om 30 januari aanwezig te zijn,
alleen zonder creche en kinderwoorddienst en koffie…
We hopen u nu op 27 februari te ontmoeten wanneer de tweede Victorviering gepland staat.
COLOFON
Het volgende Victorientje verschijnt op 28 januari 2022 houdt u voor het actuele nieuws de
website www.sintjandd.nl in de gaten.
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