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Nr. 190 – za. 8 jan. t/m vr. 4 febr. 2022
Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven
Secretariaat: 0172-612255, redactie.bodegraven@sintjanddd.nl
Pastor van Dienst: 0182-586036
Redactie: redactie.bodegraven@sintjandd.nl
Parochie Sint Jan de Doper: www.sintjandd.nl

Agenda
9 jan. – Ankerzondag
16 jan. – Uitzending via Kerkplein 15
16 t/m 23 jan. – Week van Gebed
17 jan. – Viering week van gebed Willibrorduskerk

Familieberichten
Overleden: M. (Maus) Vermeulen

Onderstaande maatregelen zijn momenteel van kracht







Bij publieke vieringen voor 17.00 uur mogen slechts vijftig
kerkgangers aanwezig zijn ( exclusief bedienaren).
Systeem van voorinschrijving en registratie is weer ingevoerd. Dit
betekent aanmeldingen voor vieringen voorafgaand bij het
secretariaat: bodegraven@sintjandd.nl of tel. 0172-612255.
Geen koren, maar een cantor of maximaal vier zangers.
Parochianen mogen wel meezingen in de kerk.
Bij uitvaarten maximaal 100 personen.
Andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals vergaderingen, zoveel
mogelijk digitaal.
Bij openstelling van de kerk voor aanbidding van het heilig
Sacrament gelden de basisregels op het gebied van afstand,
mondkapje, hygiëne en gezondheid. De regels gelden tot nader
order en zolang geen andere richtlijnen worden bekend gemaakt.

Weekinfo en gebedsintenties onder voorbehoud
De data van de vieringen die vermeld staan in de gebedsintenties en
weekinfo zijn onder voorbehoud van de regels die gelden na de
persconferentie van 14 januari. Enkele vieringen gaan wellicht niet
door.

Week van Gebed 2022: Licht in het duister
In de week van 16 tot en met 23 januari 2022 wordt landelijk weer de
Week van Gebed voor de eenheid georganiseerd. We doen dit in
Bodegraven en Nieuwerbrug met gebedsvieringen die soms fysiek en
soms via livestream of digitaal en ook op beide manieren kunnen
worden bijgewoond. Kerken uit het Midden Oosten kozen het thema
Licht in het duister naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het
Matteüs evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs, die
een bijzondere ster zagen en volgden. De ster bracht hen bij Jezus
Christus.
Op maandag tot en met zaterdag worden dagelijks van 19.15 uur tot
19.50 uur fysieke en of digitale gebedsvieringen gehouden. Daarvoor
zijn we steeds in een andere kerk, kerkelijke gemeente of
geloofsgemeenschap te gast. Maandag 17 januari zal de viering
vooralsnog in de Willibrorduskerk gevierd worden.
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl. Zoek op “Bodegraven” en
vervolgens St Willibrorduskerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om
deze gebedsbijeenkomsten en live-uitzendingen mee te maken! Voor
meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of
www.raadvankerken.nl of contact opnemen met Jan Kromwijk, e-mail
jan.m.kromwijk@gmail.com tel. 06-10337988.

“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 geschreven, het is eenvoudig in taal en inhoud en
toegankelijk voor iedereen. Het boekje ligt achter in de kerk. Het kost
€ 5,-- en op bladzijde 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.

Pater J. (Jos) Pijpers
Het is al weer enige tijd geleden dat ik mijn gouden jubileum vierde in
de parochie van Bemelen waar ik tevens pastoor ben. Ik vierde het
samen met Ambro Bakker, SMA, deken van Amsterdam, die tevens in
hetzelfde jaar 1970 is gewijd. Wij kijken terug op een mooie en
gedenkwaardige dag. Wij hebben beiden de giften die aan ons werden
toevertrouwd, bestemd voor ons jubileumproject: het Sint Joseph
ziekenhuis in Nkwanta, Ghana.
Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage en voor de goede
wensen die ik van jullie mocht ontvangen. Bodegraven heeft natuurlijk
een speciale plaats in mijn hart vanwege het feit dat ik in de
parochiekerk mijn wijding mocht ontvangen en vanwege de grote
belangstelling en support die ik altijd heb ervaren. Het heeft mij goed
gedaan en bemoedigd bij de uitvoering van mijn werk. En het geeft mij
nog steeds een dankbaar gevoel!
Via deze link: https://www.albelli.nl/onlinefotoboekbekijken?widgetId=b8713eba-7b96-4702-b5dc-644d4b3fd13b kunt u
het fotoboek bekijken van hoe Pater Jos Pijpers zijn gouden jubileum
vierde in de parochie van Bemelen.

Gebedsintenties
Zo. 09 jan. 9.00u – Voor de vervolgde christenen. Wij bidden ook voor
hun vervolgers dat ze tot inkeer mogen komen. ouders Pietersen –
Veenman, ouders Joop en Willy Vergeer – Veelenturf, overl. fam.
Agterof – van der Steen,
Zo. 16 jan. 9.00u - Voor de vervolgde christenen. Wij bidden ook voor
hun vervolgers dat ze tot inkeer mogen komen.. Jaap en Rie de Wit –
van Egmond, Cees Scheer, Kees de Wit, overleden echtgenoot en vader
Bart Blanke.
Wo. 19 jan. 14.00u – Rijngaarde - Ans van Dijk – van Leeuwen, Anny en
Leo de Wit.
Vr. 21 jan. 9.00u - Dirk Boekhorst, Corrie van Velzen – Duits.
Za. 22 jan. 19.00u - Voor de vervolgde christenen. Wij bidden ook voor
hun vervolgers dat ze tot inkeer mogen komen. fam. Rietveld – Oonk,
tante Sientje en Jan, ouders Verkleij – Keizers, ouders Hoogeveen –
Duijvestijn,
Vr. 28 jan. 9.00u - Ouders van Velzen – Hillenaar, Wim van Doorn.

Weekinfo
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9.00

Woord- en
Communieviering

pastor Lijesen

diaken Schuurmans
pastoor van Klaveren
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9.00

Doop van de Heer
Woord- en
Communieviering
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14

jan

9.00

Eucharistieviering

2e Zondag door het jaar
19.00 Woord- en Gebedsviering
Woord- en
9.00 Communieviering
19.00 Getijden (avondgebed)
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Ma.

16
17

jan
jan
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jan
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21

jan

Rijngaarde
14.00 Eucharistieviering
Woord- en
9.00 Communieviering

jan

3e Zondag door het jaar
19.00 Vormselviering

Za.

22

gebedsleider
pastor Lijesen
vrijwilliger

pater Boomaerts
pastor Lijesen

Mgr. Van den Hende
pastoor van Klaveren
pastor van Winden

Zo.
Vr.

23
28

jan
jan

9.00
9.00

Aanbidding
Eucharistieviering

pastoor van Klaveren

4e Zondag door het jaar
Za.

29

jan

19.00 Woord- en Gebedsviering

gebedsleider

Zo.
Ma.

30
31

jan
jan

9.00 Eucharistieviering
19.00 Getijden (avondgebed)

pastor Kuipers
vrijwilliger

