Week 05-06

29 JANUARI T/M 11 FEBRUARI 2022

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 17 FEBRUARI 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 30 januari 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers
met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantor dhr, de Groot
Intenties: Wim Wesseling & Anna Wesseling-Gerts, Jan Lam, Wil de Waal-Verschragen
Overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, Cor Segers & Rie Segers-Gerts,
Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Donderdag 3 februari 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Intenties: Cor Segers, Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 6 februari 11:00 uur Eucharistieviering t.g.v. Maria Lichtmis pastoor van Klaveren
Met muzikale medewerking van organist dhr. Koolmees en cantor dhr, de Groot
Intenties: Riet Verwoerd-van der Zwet, Reinier Boere, Gerard Heemskerk, Johannes Rip,
Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Ton van Leeuwen,
Alie Bunnik, Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Donderdag 10 februari 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Intenties: Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 13 februari 11:00 uur Eucharistieviering pater Hoogland
Met muzikale medewerking van Schola Sint Victor
Intenties: Uit dankbaarheid bij een 71-jarige verjaardag, Annelies Wesseling, Rie Segers-Gerts,
Opa Herman Gerts, Riny Berendse-Westerhof, Fien Doeleman-van der Klauw, Jan Lam,
Ton van Ginkel, Familie van Rhijn-Boekhorst Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Donderdag 17 februari 19:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers
Intenties: Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
•
•

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.

AANBIDDING
De maandelijkse aanbidding zal ook weer worden hervat.
Rondom het Allerheiligste lezen we in de Schrift, is er stilte, muziek, zang en gebed. U bent weer
van harte welkom a.s. vrijdag 4 februari. Elke 1e vrijdag van de maand in de kapel op de r.-k.
begraafplaats aan de Graaf Florisweg vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur.

VERSOEPELINGEN MAATREGELEN
De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de RoomsKatholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.
Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door
grootte van het kerkgebouw (zgn. anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen 's avonds zijn weer
mogelijk. Dat betekent voor onze parochie en geloofsgemeenschap het volgende:
-

-

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 met elkaar zingen.
Schud geen handen.
Ontsmet en/of was vaak en goed je handen.
Hoest en nies in je elleboog.
Blijf thuis bij klachten
Bij de uitreiking en het ontvangen van de Communie geldt nog steeds 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
vanachter het communiescherm zwijgend verlopen om besmetting van de hosties in de
schaal te voorkomen.
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.
Na de viering is er op nadrukkelijk verzoek van de bisschoppen helaas nog geen koffie
drinken.
Reserveren is niet meer noodzakelijk, wij gaan er vanuit dat wij alle aanwezigen veilig
kunnen plaatsen. Wel blijft er voorlopig nog een registratie bij de deur.
Andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen 's
avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

Het volledige nieuwsbericht kunt u lezen op: Bisdom Rotterdam
VORMSELVIERING 23 JANUARI
23 Januari was het groot feest in de Victorkerk in Waddinxveen.
12 jongeren hebben het Heilig Vormsel toegediend gekregen van
bisschop van den Hende. Ondanks dat alleen de gezinnen
aanwezig mochten zijn, werd het door de woorden van de
bisschop, de voorbeden van de vormelingen een mooie, warme
en insprirende viering. Wij wensen iedere vormeling toe dat zij de
kracht van de Heilige Geest ook voelbaar in hun verdere leven
mogen ervaren.
LEERHUIS
Heeft u de Voorloper al gelezen? Het Leerhuis gaat los! Leren, zien en beleven, en zelfs proeven
staan op het programma.
Reserveer de avonden, de abdijdag en de dagtour in uw agenda. Check de website Leerhuis Parochie Sint Jan de Doper (sintjandd.nl) en kom volgende week weer naar de kerk en ontvang de
folder. Er wordt naar u uitgekeken!

VIERINGEN BIJ IPSE DE BRUGGEN
Eén keer per maand is er een oecumenische kerkviering bij Ipse
de Bruggen. Jarenlang zijn hier vrijwilligers vanuit de Victorkerk
bij betrokken geweest. Echter zijn de huidige vrijwilligers door
hun leeftijd of verhuizing gestopt.
Hierdoor is er niemand vanuit de katholieke kerk meer betrokken
en dat is zeer jammer. We zoeken dus iemand die zin en tijd
heeft om 6x per jaar (om de maand) aanwezig te zijn tijdens de
kerkviering in het restaurant aan de Sterrenlaan?
De dingen die gedaan worden zijn om 10 uur starten met de
stoelen en tafels op de goede manier in het restaurant
neerzetten. Zorgen dat alles voor het koffiedrinken na de viering
klaar gezet wordt.
Spullen voor de voorganger, de aankleding van de tafel, spullen voor koffie en thee etc. van de
eerste etage halen voor de viering. De voorganger is ds. Marja Lok, een jonge vrouw.
Ongeveer 10.40 uur wordt er gestart met bewoners te halen van de verschillende woningen.
De kerkviering is van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Na de viering is er een mogelijkheid tot koffiedrinken en worden de bewoners terug gebracht naar
de woning. Er is altijd personeel van de woningen aanwezig. Uiterlijk 13.00 uur is alles opgeruimd.
Op dit moment zijn er nog geen vieringen door Covid. Het zou fijn zijn als er weer vieringen
mogelijk zijn er iemand van de katholieke kerk is om het team te versterken.
Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met het secretariaat
waddinxveen@sintjandd.nl. Horen wij van u?

SCHOENEN VOOR MANNEN
Wellicht heeft u de oproep afgelopen zondag van Pastor Lijesen
gehoord? We zijn op zoek naar mannenschoenen in de maten
41-44. Op zondag 30 januari kunt u deze inleveren in de bak in de
Victorkerk, waarna Pastor Lijesen ervoor zorgt dat ze bij de
vluchtelingenboot in Gouda komen.
Op die boot verblijven op dit moment 80 mannen die gevlucht zijn
voor oorlog en geweld.
Nooit ben ik op de vlucht geweest
Nooit gedobberd op een eindeloze zee
Altijd was er een thuis voor mij
Altijd een liefdevol mens
Als ik ooit moét vertrekken
Mensen, heb mij dan lief.

WJD@HOME
De WJD@Home is de perfecte opstap naar de Wereld Jongerendagen in
Portugal 2023 voor jongeren van 15 tot 30 jaar. Een plek waar je nieuwe
vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. Een weekend vol
ontmoeting en ontspanning, voor workshops, discussie in een college tour en
tijd om samen na te denken over wat het katholieke geloof betekent voor jouw
leven. De WJD@Home is van 29 april t/m 1 mei op Ameland.
Kijk op WJD@Home Ameland - Parochie Sint Jan de Doper (sintjandd.nl) voor
meer informatie.

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
Na een korte onderbreking in december en januari kunnen de klaverjasavonden weer hervat
worden. De eerstkomende avond is nu vrijdag 4 februari.
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 is zoals het er nu naar uitziet die van 10 februari.
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
- VAC-inloopavond: 10 februari
- Klaverjassen: 4 februari en 4 maart
- Boekenmarkt: 5 maart
- Victorbridgedag: 12 maart
- Oud papier brengen: elke maandagochtend
Het volgende Victorientje verschijnt op 11 februari 2022

