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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 telefonisch bereikbaar via 0182-586036.
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Pasen, nieuw leven
Binnenkort is het Pasen. Voor mij is Pasen een moment om stil te staan bij de lente. Bij het nieuwe leven dat zich razendsnel om ons heen ontpopt. Zie
bijvoorbeeld het kleine, zachte kuikentje dat zich
makkelijk laat oppakken om geaaid te worden.
Maar verder natuurlijk de rozenstruik aan ons huis,
die heeft al weer wat jonge blaadjes gekregen. De
perenbomen staan volop in knop om open te barsten.
Op het dode hout van de hortensia beginnen nieuw
verse blaadjes te verschijnen. Vogels tsjilpen als
nooit te voren, je ziet de weidevogels weer verschijnen. Als je in de vroege ochtend naar buiten loopt,
ruik je de lente aankomen. Na de lange stille periode
barst de wereld om ons heen weer van nieuw leven,
van nieuwe energie, van een nieuw begin.
En jij? Op welke manier sta jij stil tijdens de Pasen?
Heb jij al lentekriebels?
Redactie Reeuwijk, Anja Zijp
Reacties naar aanleiding van deze Voorloper kunt u
sturen naar redactie@sintjandd.nl.

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaatselijke 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.
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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.

PASTORALE

Pasen: het feest van de liefde en van het Leven!
Midden in de 40-dagentijd kijken we vooruit
naar het feest van Pasen.
In de afgelopen weken werd er door zeven
schilders geschilderd aan de paaskaars. Van
week tot week zag je de schildering gestalte
krijgen. Het was voor hen, zo zeiden ze, een
goede spirituele voorbereiding op het Paasfeest. Want naar Pasen moet je toegroeien.
Dat heeft tijd nodig. Het lukt niet om van de
ene op de andere dag Pasen te vieren. Daarom
is er, voorafgaand aan het Paasfeest, de Goede Week.
Deze week begint op Palmzondag, de dag waarop
Jezus enthousiast wordt ontvangen in Jerusalem. En dan komt Witte Donderdag, de dag waarop Jezus zijn vrienden voorgaat in dienstbaarheid en met hen het laatste Avondmaal viert. Aan
het einde van deze avond gaat Hij met hen naar
de Olijfberg om daar te bidden en te waken. Midden in de nacht wordt Hij door Judas overgeleverd. Op Goede Vrijdag sterft Jezus aan het kruis.
En dan wordt het stil.
Stille Zaterdag
Op de vroege Paasmorgen was het graf leeg,
maar dat gaf geen vreugde. De leerlingen wisten
niet wat zij daarvan moesten denken. Zij stelden
een zorgvuldig onderzoek in.
Later is het Maria Magdalena die als eerste de
Verrezene ziet. Aanvankelijk denkt zij dat het de
tuinman is die zij in de tuin van het graf tegenkomt. Pas als de Verrezene haar bij haar naam
roept, herkent zij Hem. Daarna mag zij de leerlingen op de hoogte gaan stellen van de Verrijzenis van Jezus: Ik heb de Heer gezien! (Johannes
20.18).
Zo is het steeds verder gegaan. De Paasboodschap is van de een aan de ander doorgegeven.
Te beginnen met Maria Magdelena en vervolgens
de apostelen en door steeds meer mensen. Zo
wordt de Paasboodschap ook aan ons doorgegeven.

De verrijzenis blijft echter een groot mysterie,
een groot geheim. Het geloof in de verrijzenis is
aan ons doorgegeven door allen die ons in geloof
zijn voorgegaan. Aan ons is de vraag om ontvankelijk te worden en ons hart te openen voor deze
boodschap. De apostel Paulus vraagt ons in zijn
brief aan de Romeinen te geloven met ons hart
dat God Zijn Zoon uit de dood heeft opgewekt.
Want Pasen is het feest van de liefde en van Gods
trouw.
Bij zijn doop, (Marcus 1.11) hoorde Jezus de stem
van Zijn Vader: ‘Jij bent mijn welbeminde’ en dat
blijft Jezus, tot over de grenzen van de dood
heen. Deze liefde van God voor zijn Zoon wordt
zichtbaar met Pasen: Hij doet Hem opstaan ten
leven. Wij allen worden uitgenodigd te geloven in
Gods liefde waarmee Hij zich, als een barmhartige Vader, over Zijn Zoon en ook over ons ontfermt.
We hebben ons 40 dagen voorbereid op het feest
van Pasen. In het leven van alledag hebben we de
afgelopen tijd ook af en toe even stil gestaan en
ruimte gemaakt in ons hart voor God en voor elkaar. Alleen zo ook kunnen we ons toevertrou- Ò
1

daar kun je met je verstand niet bij, het is niet te
begrijpen. Als broeders en zusters in Christus zijn
wij geroepen om in woord en daad ervan te getuigen: dat Hij leeft!
Pasen, op dit feest van het leven, vieren we dat

de liefde de dood heeft overwonnen: Jezus, heeft
zelf ervaren dat Gods liefde niet verdwijnt bij de
dood. Dankzij Hem krijgen wij ook tijdens ons leven hier en nu weer de kracht om op te staan! Zo
wensen we elkaar Zalig Pasen!
Paul Schuurmans, diaken

Het Je hoort erbij!

De Doop…. is opstaan!
Met Pasen mogen we de verrijzenis van de
Heer vieren. Al in het vroegste christendom is
dit het feest waar mensen door het H. Doopsel
in de kerk worden opgenomen. Immers: door
de Doop worden we opgericht uit een aards leven dat uiteindelijk ten dode is opgeschreven
en op een weg gezet die kan leiden naar een
eeuwig leven bij de Schepper.
Je ziet het op sommige plekken nog heel tastbaar voor je, Pisa, Florence. Plaatsen waar voor
de hoofdingang van de kerk een doopkapel staat,
een baptisterium.
In de paasnacht komt de gemeenschap van gedoopten in de kerk bij elkaar, ontsteekt licht en
gaat luisteren naar oude verhalen uit het oude
testament die allang voorspellen dat God onze
wegen ten dode ombuigt tot een weg ten leven.
Het scheppingsverhaal waar Hij de onleefbare chaos ombuigt tot een orde waar we kunnen
leven. Het uittochtverhaal waar we van dodelijke slavernij worden bevrijd en door de Rode Zee
worden geleid om op weg naar het land van belofte te gaan.
Tegelijk komen de dopelingen in het baptisterium
bij elkaar. Zij gaan door het water van de doop,
van chaos naar orde, van slavernij naar vrijheid,
van dood naar leven. Ze werden gezalfd met geurige olie om niet meer naar dood en bederf te ruiken en in de kracht van de Geest te gaan leven
en Gods belofte waar te maken. Dan worden de
pasgedoopten naar de kerk gebracht om met hun
geloofsgenoten het verhaal van de verrijzenis te
horen en deel te nemen aan de H. Eucharistie.
God de Vader laat de Zoon niet in de dood. Hij
2

brengt Hem tot de verrijzenis. Hierin schuilt een
enorme belofte: iedere mens die een lidmaat van
het Lichaam van Christus wil zijn, verwerft in de
Doop het kindschap van God en mag leven in het
licht van de belofte dat ook wij niet in de dood gelaten zullen worden. Bij de Doop neemt de Heer
ons bij de hand en doet ons opstaan. Om een
leven lang te putten uit de belofte die Zijn verrijzenis ons schenkt en uiteindelijk net als Hij te
verrijzen.
Pastoor Van Klaveren

Trouwen in 2022/2023?
Zijn jullie van plan om dit jaar of komend jaar te trouwen? Onderdeel van de huwelijksvoorbereiding in
onze parochie is de Marriage Course. Verderop in de
Voorloper vind je hier meer informatie over. Geef je alvast op voor de cursus, ook al hebben jullie nog geen
trouwdatum.
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Ò wen aan het geheim van Pasen. Want Pasen,

Wereldjongerendagen
2023
Het is weer zover! De Wereldjongerendagen 2023
komen eraan en wij kunnen niet wachten. Deze
keer vindt het plaats in Lissabon, Portugal. We
zijn weer van plan met een gezellige groep jongeren die kant op te reizen om ons geloof te vieren!
Afgelopen week zijn we met een groepje jongeren bij elkaar gekomen om de eerste stappen te
zetten en we hopen snel de plannen met jullie te
kunnen delen. Onze flyers en posters zullen in
de komende weken ontwikkeld worden en op de
daarvoor bestemde plaatsen achterin de kerken
verschijnen. We zien jullie graag tijdens de vieringen en zullen jullie op de hoogte houden van de
plannen en activiteiten.
Camille, Martijn, Marco, Daniel, Ruud, Steffi,
Praise, Louise en pastoraal werker Rob Lijesen

'Heeft u uw kinderen laten dopen?' vraag ik aan een
groep dames op een afdeling voor mensen met dementie, waar we net een kerkviering op de huiskamer
hebben gehad. 'Ja, natuurlijk', zegt de dame die meest
dicht bij me zit. Ze hoeft
er geen seconde over na
te denken. Natuurlijk niet,
want het is gebeurd en ze
kan het zich nog goed herinneren. En ze zegt het met
zo’n stelligheid dat ik zeker
weet dat ze het weer zou
doen als ze nu opnieuw moeder zou worden.
'En waarom heeft u dat toen gedaan?' vraag ik verder
aan haar. Ze kijkt wat leeg de ruimte in, zoekend naar
een reden, naar woorden. 'Het hoorde erbij' zegt ze,
terwijl ze me voorzichtig aankijkt. Ze lijkt niet helemaal
tevreden met het antwoord, maar ze weet niets beters
te verzinnen.
Maar zo ging het vroeger misschien ook wel. Het
hoorde erbij, je dacht er niet over na. Een pasgeboren
kindje had bepaalde zorg nodig om op te groeien en
het doopsel was een vast onderdeel in de opvoeding
binnen gelovige gezinnen.
Aan de groep vraag ik verder; 'wat betekent het voor u
om gedoopt te zijn?' Weer een lastige vraag voor deze
oudere dames. Misschien zelfs iets te moeilijk voor
sommige mensen in hun fase van de dementie. Maar
een dame antwoord 'dat ik weet dat ik gezegend ben'.
Het is stil aan tafel.
Ja, dat is het. Misschien stond men vroeger niet altijd
stil bij de betekenis van het ritueel en hoorde het er
nu eenmaal bij. Maar het betekende uiteindelijk dat
dat pasgeboren kindje erbij mag horen. En tot in lengte van dagen zich gezegend mag weten, in mooie of
moeilijke dagen. Of gewoon aan de tafel in de huiskamer van het verpleeghuis.
Maaike van Dijk
Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorgpartners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de regio met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.
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De veertig dagen naar Pasen toe heet van oudsher 'vastentijd'. Een periode die gekenmerkt
werd door keurige regels van minder eten. Op
zich niet zo gek! Het zou de moeite waard zijn
weer eens met hernieuwde aandacht te bedenken hoe we matigheid in ons leven kunnen
inbouwen: overhouden om te delen met anderen die het nodig hebben, de dingen waar we
van genieten opnieuw leren waarderen, onze
Schepper tonen wat we voor Hem over hebben.
Tegelijk is het niet voor niets dat deze periode nu
eerder 'veertigdagentijd' is gaan heten. Het gaat
immers niet alleen maar om matiging.
Het aloude verhaal vertelt hoe het volk Israël uit
Egyptische slavernij werd bevrijd en veertig jaren
door de woestijn heeft gezworven voordat ze het
beloofde land binnen konden gaan. Het zijn jaren
geweest die nodig waren voordat ze werkelijk zagen hoe groot hun God is en wat dat Land van
Belofte betekent. Veertig jaren van afzien, dat
zeker. Maar ook veertig jaren van bekering: van

Bidden Onderweg
De gebedspodcast Bidden Onderweg bestaat zeven jaar. Toen we er negen jaar geleden plannen
voor maakten, waren podcasts vrijwel onbekend
en twijfelden we eraan die term te gebruiken. Nu
is voor velen het luisteren naar podcasts onderdeel van de dagelijkse routine. Bidden Onderweg
kan stilletjes rekenen op 25.000 luisteraars.
Dat het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
naar ons toekwam met de vraag om samen een
podcastretraite rond de Psalmen te maken, was
een bevestiging van de intuïtie dat je in deze tijden niet meer buiten podcasts kunt rekenen. U
vindt de podcast op https://biddenonderweg.org.
Probeer het eens uit.
Platform voor ignatiaanse spiritualiteit
4
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Woestijn

het afleggen van de oude mens in ons, van leren
vertrouwen op God en zijn vergeving.
Onze veertigdagentijd mag daarop rijmen. Veertig dagen woestijn. Vasten om ruimte te scheppen in onze harten en gedachten. Bezinnen om
ons opnieuw te richten op onze Schepper en de
toekomst die Hij belooft.
Het is daarom dat er in deze tijd extra aandacht
is voor boete en verzoening en het sacrament dat
daarbij hoort. Het is goed je leven weer eens onder
loep te nemen. Het is goed God om vergeving te
vragen waar we dat nodig hebben in ons leven. Het
is goed het ook weer in orde te maken met de kerk,
het 'lichaam van Christus': want waar we zondigen,
beschadigen we niet alleen onszelf, anderen en
God. We beschadigen ook het aangezicht van liefde die de kerk wil zijn, die Christus wil zijn.
Het is precies daarom dat in het sacrament van
Boete en Verzoening je door de priester vanwege
Christus vergeving wordt toegezegd. Een kostbaar en bevrijdend moment. Een moment niet
van schuld en straf, maar van barmhartigheid en
liefde. We vieren in dit sacrament eigenlijk alvast
de toekomst die Hij ons belooft: leven in Zijn liefdevolle barmhartigheid.
Er is op een aantal plaatsen een viering in onze
parochie om dit sacrament te ontvangen: de Viering van Barmhartigheid. Na het overwegen van
de heilige Schrift en een moment van gewetensonderzoek en gebed is er uitstelling van het Allerheiligste om maar gewoon even bij de Heer te
verwijlen. Ondertussen kunt u als u wilt het sacrament ontvangen bij een van de priesters die
verspreid door de kerk zitten.
De veertig jaren woestijn waren er niet omwille
van zichzelf, maar om voorbereid te worden op
het beloofde land. De veertigdagentijd is er niet
omwille van zichzelf, maar om ons voor te bereiden op Pasen, de verrijzenis. Vasten hoort daarbij.
En bekering ook!
Pastoor Van Klaveren

BODEGRAVEN

WADDINXVEEN

Vastenactie voor El Arbol
El Arbol is een Nederlandse stichting, die onder
leiding van Saskia van Vuuren werkt in een arm
deel van Nicaragua, om precies te zijn in de wijk
El Limonal van de stad Chinandega. Saskia, een
bevlogen hulpverleenster vooral aan vrouwen en
kinderen, is geen onbekende in onze parochie. Zij
heeft onze parochie bezocht tijdens een eerdere
Vastenactie. Saskia heeft daardoor hele concrete
zaken kunnen realiseren zoals verbeteringen in de
biologische tuin, de aanleg van een toiletgebouw
en wachtruimte voor hen die om medische hulp,
medicijnen en kruiden naar de biologische tuin komen. Ook het onderwijs aan kinderen kon dankzij
uw hulp sterk worden verbeterd. De kinderen leren
de Engelse taal, zodat zij meer kansen hebben op
vervolgonderwijs en later een betere baan kunnen
krijgen. Daarnaast krijgen gezond eten en gezond
leven volop aandacht. Op de foto ziet u kinderen
aan het werk in de biologische tuin.
Dit jaar wil Saskia als hoofddoel met het geld van
de Vastenactie drie kleine plantenkassen bouwen
voor praktijklessen en een enthousiaste leerkracht
voor milieueducatie aanstellen. Kijkt u eens op de
website www.elarbol.nl en leest u de Vastenactie-

BOSKOOP

kaart, die u via uw kerk krijgt. Alle geloofsgemeenschappen hebben in overleg met elkaar gedurende de Vastentijd activiteiten georganiseerd voor
dit goede doel! Een feestavond in Bodegraven, een
actie met zelfgemaakte soep in Boskoop, koekjes
door Gemiva gebakken vanuit Gouda en Moordrecht, verkoop van plantenbakjes in Reeuwijk en
wandelroutes in Waddinxveen. Doet u mee aan
deze directe hulpverlening?

Uw gift kunt u overmaken op het nummer van de Vastenactie, dat u vindt op de voorkant van de flyer. U
kunt het bedrag ook overmaken op NL28RABO 0157
573141 t.n.v. RK Parochie Sint Jan de Doper, onder
vermelding Vastenactie 2022.

GOUDA EN MOORDRECHT

REEUWIJK
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Vanaf 12 januari is door zeven schilders: Marijke Ameling, Marie-José Peters, Maria de
Frankrijker, Cornelia de Graaf ,Marian Verhaegh en Carina Prins , onder begeleiding en advisering van Jan de Frankrijker aan de Paaskaars 2022 voor de kerken gewerkt. Het is een
prachtig resultaat geworden, zie bijgaande
foto!
Marijke Ameling vertelt ons wat we zien op de
Paaskaars:
Van een onbekende kunstenaar zien we
een afbeelding van de Verrezen Christus, met de armen omhoog geheven,
gekleed in een rode mantel. De mantel
is verbonden met het open graf en met
drie kruizen om de overwinning van de
dood uit te beelden. De drie kruizen laten zien dat lijden en sterven niet verdwijnen in ons leven maar ze zullen ons
niet overwinnen. De Verrijzenis wacht
ons allen.
Aan de bovenkant van de Paaskaars
zien we een kruis dat herinnert aan het
kruis van Christus, met de vijf nagels, 1
in elke van beide handen, 1 in elke van

beide voeten, en 1 in het hart. Het kruis herinnert
ons ook aan wat wij mensen elkaar soms aandoen, maar met de mogelijkheid om ook dat te
overwinnen. De Alpha en de Omega, als de eerste
en de laatste letter van het Griekse alfabet symboliseren dat Christus het begin en het einde is.
Als Pastoraal Team zijn we de schilders dankbaar
voor hun spirituele schilderwerk! Vanaf Paaszaterdag kunnen we hun Paaskaarsen bewonderen
in alle kerken van onze parochie Sint Jan de Doper.
Paul Schuurmans, diaken

Op dinsdag 3 mei gaat het Leerhuis op reis! Een
luxe touringcar brengt ons naar de Abdij van Ber-
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Ò van Berne op ons wacht. Het wordt een bijzon-

dere dag maar ook een inspannende. De bus vertrekt in de ochtend om 08.30 uur en is om 21.30
uur weer terug bij af. Maar het is de moeite waard.
Alles kost geld, we hebben een mooi maar duur
geloof. De kosten per persoon bedragen € 75,-.
Aanmelden voor 1 april via leerhuis@sintjanddd.nl.
Na betaling is uw inschrijving definitief. Betaling
via rek.nr. NL28 RABO 0157 5731 41, t.n.v. RK Parochie Sint Jan de Doper, onder vermelding van
Leerhuis 3 mei + uw naam. Half april ontvangt u
alle praktische informatie.
Namens de werkgroep Leerhuis,
Rob Lijesen, pastoraal werker

MARRIAGE COURSE ZOMEREDITIE 2022

Tijd voor elkaar!

Het Leerhuis gaat op reis!
ne, Heeswijk waar een pater Norbertijn ons vertelt
hoe de regel van Augustinus in de praktijk werkt.
Natuurlijk bent u in de gelegenheid om de prachtige boekhandel van de paters te bezoeken. Terwijl wij lunchen, brengt de bus ons naar Nijmegen
waar gidsen klaar staan voor een wandeling van
1,5 uur langs plekken die verbonden zijn met het
leven van Titus Brandsma, de held die dit najaar
heilig wordt verklaard. Bidden doen we met elkaar
in ‘zijn’ kerk. 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 Ò
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Paaskaars 2022

Wil jij investeren in jouw huwelijk of relatie? Volg
dan samen met je partner een Marriage Course en neem 'Tijd voor elkaar'! Jullie gaan samen
acht avonden uit eten. Onder het genot van een
heerlijk diner voor twee krijgen jullie toelichting
op thema’s zoals lief en leed delen, omgaan met
verschillen, vergeving, de families. Met concrete
vragen en oefeningen gaan jullie met z’n tweeën
in gesprek. De kracht van de Marriage Course zit
hem in het feit dat de cursus niet probleemgericht of normatief is, maar relaties juist positief
benadert. Tijdens de Marriage Course ga je als
stel aan de slag met je relatie.
De Marriage Course wordt door onze parochie,
Sint Jan de Doper, in samenwerking met de Fran-

ciscus en Claraparochie (omgeving Nieuwkoop)
en de Heilige Lodewijk te Leiden georganiseerd.
Wanneer: acht vrijdagavonden, 8 en 22 april, 13
en 20 mei, 3, 10 en 24 juni en 1 juli 2022.
Tijd: inloop vanaf 18.45 uur, 19.00 uur diner, sluiting uiterlijk 22.00 uur.
Waar: omgeving Alphen aan den Rijn.
Kosten: € 200,- per stel voor de gehele cursus
(excl. drankjes).
Opgeven: info@rkgroenehart.nl o.v.v.: Marriage
Course + namen, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Meer informatie: marriagecourse@sintjandd.nl,
tel: 0182-513056.
Ook vindt u meer informatie op de website van
het bisdom www.bisdomrotterdam.nl/roeping/
huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course of op www.marriagecourse.nl.

‘Waarom zouden we wachten tot het
fout gaat? Je auto laat je ook APK keuren,
zelfs als die nog prima rijdt en je nergens
last van hebt.’ Een deelnemer
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Op dit moment van schrijven, is nog veel onzeker over het bedevaartseizoen in Kevelaer, wanneer er weer groepen mogen komen. Afgelopen
7 augustus hebben wij een prachtige bijeenkomst
gehad met bijna 70 pelgrims in de H. Josephkerk.
Wat daar alleen nog ontbrak was het prachtige
gerestaureerde Ciborium en zeker ook de wens
van vele pelgrims om weer naar Kevelaer te kunnen gaan. Ciborium en Mariabeeld (hopelijk dan
ook gerestaureerd wat mijn grootste wens is,
maar kost weer veel geld wat er niet is) komen

Opvolger gezocht
Hallo, ik ben Egbert Baars, bestuurslid van de Stichting
Gouda-Kevelaer. Ieder jaar gaan we begin augustus
drie dagen (donderdag, vrijdag en zaterdag) met een
bus vol pelgrims op bedevaart naar Kevelaer. Dan gaan
ook het zilveren Mariabeeld, het Mariavaandel en de
overige processie-attributen mee. Dit neem ik mee in
mijn eigen auto en ik rij dus voor de bus uit naar Keve-

DIACONALE IMPULSDAG

weer terug in de kerk zodra deze klaar is.
Maar toch is het bestuur al druk bezig met de
voorbereidingen om op bedevaart te kunnen gaan
op 4, 5 en 6 augustus indien dit weer mogelijk is.
Wij hebben ons in ieder geval bij het priesterhuis
en hotel aangemeld. Houdt u deze datum alvast
vrij en zodra er meer bekend zal zijn, laten wij u dit
weten door middel van een mail of een brief achter in de kerk. Voor vragen kunt u mij altijd mailen:
broederschap.gouda.kevelaer@gmail.com
Joop van Cleef

laer. Na afloop van de bedevaart rijd ik met alles weer
terug. Dit heb ik 15 jaar met heel veel liefde en plezier
gedaan, maar dit wil ik nu graag overdragen aan een
jongere deelnemer. Wie wil deze mooie en dankbare
vrijwilligerstaak van mij overnemen? U hoeft geen auto
mee te nemen daar wij nu met een bestelbusje gaan
om alles mee te kunnen nemen.
Voor meer informatie, bel mij even 0182-502066.
Egbert Baars

De Camino, het laat je maar niet los…
Ooit kwam je aan in Santiago de Compostella,
lopend of fietsend volgde je de blauwe borden
met de gele schelp op de Camino Francés, de
Camino del Norte of de Via de la Plata! Hoe verliep jouw reis, wat maakte je mee, heeft het je
veranderd, wat heeft het jou gebracht? Vertel
jouw verhaal met woorden, met foto’s of aan
de hand van de stempels in jouw pelgrimspaspoort.
Jouw Credencial geeft op zaterdag 23 juli toegang tot de Doortocht in Bodegraven die voor
één dag wordt omgetoverd tot een echte Refugio
waar pelgrims uit het Groene Hart elkaar ontmoeten, hun verhalen delen. Natuurlijk is er ook ruimte voor iedereen in wie het verlangen leeft om
8
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Bedevaart Kevelaer 2022

ooit op pad te gaan! Voel je welkom op 23 juli als
we met elkaar een voorschot nemen op de feestdag van onze Jacobus, midden in ‘zijn’ heilig jaar!
Dorien van Leeuwen, Fred de Bruijn,
pastoraal werker Rob Lijesen

Samen – Geraakt & Goed doen
De Diaconale Impulsdag 2022 komt eraan, op
zaterdag 14 mei 2022! Het is een dag voor iedereen en al onze geloofsgemeenschappen
leveren er een bijdrage aan. Deze dag is bedoeld om ons kennis te laten maken met de
diaconie in de hele parochie, elkaar te leren
kennen en ons verbonden te voelen.
We laten ons niet alleen inspireren, maar komen
ook in beweging en gaan bij elkaar op bezoek om
te zien en te horen hoe geloofsgemeenschappen
hun liefde voor de aarde en de mens in praktijk
brengen. Het begint er al mee dat je niet zomaar
binnen komt. Het toegangskaartje voor deze dag
is een gift in natura voor de Voedselbank Moordrecht. Dus kom maar op met die rijst, tandpasta,
shampoo en macaroni!
In Gouda verbinden we de twee encyclieken Laudato Si’ en Fratelli Tutti met elkaar. Paus Franciscus nodigt ons daarin uit om te ontdekken
wat ieder van ons kan doen om aan een betere
toekomst te bouwen voor de aarde en onze medemens. In Fratelli Tutti geeft hij ons handvatten
om deze nieuwe manier van leven te omarmen.
Anders dan andere jaren bezoeken we een aantal
goede voorbeelden in onze parochie. De eerste
vinden we in Bodegraven, omdat zij op allerlei

Banneux 2022
Ieder jaar organiseert het
Banneux-Comité-BisdomRotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux,
een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria
verschenen is.
Meer informatie op www.banneux-comite-bisdomrotterdam.nl of via Paula Opstal, tel. 015-3693148.

manieren zorgdragen voor de medemens. Ze
gaan het vertellen! Na de lunch gaan we op pad
naar Boskoop, waar we uitleg krijgen over wat zij
doen om een groene kerk te zijn. De dag wordt
in Boskoop afgesloten met een gebedsdienst, die
wordt verzorgd door gebedsleiders uit Waddinxveen en Reeuwijk.
Onze diaconale impulsdag begint om 10.00 uur in
Gouda en eindigt om 14.00 uur in Boskoop. Ons
programma ziet er als volgt uit:
10.00-10.45 Programma in de Antoniuszaal in
Gouda
11.00-11.30 Fietsen/rijden naar Bodegraven
11.30-12.30 Bezoek aan Bodegraven met aangeboden lunch
12.30-13.00 Fietsen/rijden naar Boskoop
13:00-13.30 Bezoek aan Boskoop
13.30-14.00 Gebedsviering
Aanmelden graag voor 1 mei via: parochie@sintjandd.nl.
Deze dag wordt u aangeboden door de parochie
omdat we samen geraakt zijn en goed doen!
De werkgroep: Elselien van Diffelen,
Wilma van Erdewijk, Zita Kolder,
pastoraal werker Rob Lijesen
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Light the Fire, eindelijk van start!

Op 24 oktober heb ik op mijn 40-jarig priesterfeest een prachtig bedrag ontvangen voor
de priesteropleiding van John Paul Mariveles
op de Filippijnen, die ik begin 2020 persoonlijk
heb leren kennen. Voor de viering had de parochie reeds € 2.000,- aan giften ingezameld
en van mensen die mijn jubileumboek hebben
ontvangen, heb ik nog eens € 1.000,- aan giften ontvangen.

Na veel voorbereidingen stonden we te trappelen om in februari van start te gaan met de
eerste jaargroep van Light The Fire (het vormseltraject).

Helaas was het seminarie op dat moment wegens
corona gesloten. Maar per 1 februari is het weer
geopend en is John Paul weer naar het seminarie

teruggekeerd, zodat uw giften toch besteed gaan
worden aan zijn verdere opleiding. Ondertussen
zat hij niet stil. Hij werkte in zijn ouderlijke parochie en kreeg de opdracht om in het buitengebied een nieuwe parochie op te richten en een
kerkje te bouwen. Daarvan ziet u foto’s.
Iedereen heel hartelijk dank voor de royale giften.
En mijn jubileumboek is nog steeds ‘te koop’ voor
een vrijwillige gift aan zijn opleiding.
Pastor Kuipers

Kloosterdag vormelingen
Op zaterdag 5 maart moest iedereen al vroeg
zijn bed uit om op tijd in Gouda te zijn. Op deze
zonovergoten dag vertrekt de bus al om 8.30 uur
richting Megen. Hier staat het Minderbroedersklooster van de Franciscanen dat we vandaag
gaan bezoeken.
We worden hartelijk ontvangen door Broeder Theo
met limonade, koffie en natuurlijk koek in de eetzaal. Hier vertelt hij hoe de broeders leven en laat
ook een YouTube filmpje zien over hun klooster.
Daarna laat hij ons de kerk zien en lopen we via de
gangen in het klooster naar het koor in de kerk (bij
het orgel). Hier houden de broeders ook vieringen
in oude kerkbanken. Om 12.00 uur gaan we met
zijn allen naar de kerk voor de Stille Aanbidding
(eerst bidden en daarna een kwartier lang stil zijn).
Dit is heel bijzonder om mee te maken.
Het middagprogramma is lekker buiten in de tuin
10

van het klooster en een bezoek aan de Everardus Witte Kapel. Everardus was een poortwachter-broeder die veel verzoekjes kreeg om voor te
bidden. Tot op de dag van vandaag kun je briefjes
bij zijn graf achterlaten, waar de broeders dan voor
bidden. Ook wij laten er verschillende briefjes achter. Nog even wat drinken met een lekker chocolaa
tje en dan is het alweer tijd om afscheid te nemen
en naar huis te gaan. Lekker in het zonnetje, op de
dijk, zwaait broeder Theo ons uit.

Eerst maar eens een kennismaking met de ouders. De locatie was Schoonhoven. Hartelijk werden de ouders daar ontvangen en kregen na een
korte kennismaking de informatie die bij de start
van het nieuwe traject hoort. Uit alle locaties
van onze hele parochie waren ouders aanwezig.
Prachtig om zo met elkaar dit traject in te gaan.
We gaan het met elkaar doen en beleven! Tijdens
het tweede gedeelte van de ouderavond ontvingen de ouders een stukje catechese die in het
teken stond van 'Godsbeelden'. Ieder heeft een
eigen beeld van God en bidt op zijn/ haar manier
tot God. Het was goed om hierbij stil te staan.
En dan eindelijk de eerste sessie met de tieners.
In Boskoop. Net als de ouders moesten ook de tieners natuurlijk aan elkaar wennen, want zij kwamen vanuit heel de parochie. Geen locatie uitgezonderd! Een warming-up, een kennismaking op
een hele creatieve en leuke manier, wat spelregels
binnen het traject zoals, alles wat wij
hier met elkaar delen blijft ook hier
en wordt niet naar buiten gebracht.
Belangrijk, want in vertrouwen en
vriendschap delen de jongeren de
komende jaren met elkaar. Ook in
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John Paul weer verder dankzij uw gift

deze sessie stonden de 'Godsbeelden' centraal.
Boskoop had van tevoren de opdracht gekregen
om aan de jongeren hun kerkgebouw te laten zien
en te vertellen over het Godsbeeld dat zij als kerk
uitdragen. Een mooie interactie ontstond en zó
waardevol om het vormseltraject dus vliegend
over de gehele parochie, in alle locaties te laten
plaatsvinden. Ieder kerkgebouw ziet er anders uit,
draagt een eigen cultuur uit en bij elke kerk hoort
wel een tiener die deelneemt aan het traject.
De tieners zijn in de eerste sessie met elkaar
verdergegaan met de Godsbeelden. Vrijwilligers
lieten aan de hand van sketches verschillende
Godsbeelden zien: een God die een soort Sinterklaas is, een God die ver weg is en eigenlijk jou
niet hoort, een God die liefdevol en dichtbij is. De
tieners praatten met elkaar over de verschillende Godsbeelden die je in de Bijbel vindt en welk
Godsbeeld het meest bij hen hoort.
Wij zijn als werkgroep, als pastores en hopelijk ook als parochie, enorm blij dat wij eindelijk
een meerjarentraject voor het vormsel hebben
ingezet. Tieners die lange tijd met elkaar optrekken (vanaf de basisschool naar het middelbaar onderwijs), delend: serieus en
ontspannen. Zo is er meer tijd voor
vorming, leerling zijn. Het doel is:
zelf als christen een bewuste keuze tot het Vormsel te kunnen maken
en als christen door het leven gaan
met Hem aan je zijde. Nooit
alleen!
De volgende sessie gaan de
tieners naar Outdoor Valley in Bergschenhoek. Door
de modder survivallen en
bovenaan staat hierbij, het
leren kennen van elkaar.
Namens de werkgroep en
mijzelf wens ik elke deelnemende tiener een prachtige
tijd toe met elkaar!
Saskia van Winden,
pastoraal werkster
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UIT HET ARCHIEF

Bodegraven

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
Jorden van der Haas .............................
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
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Redactie
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl

Jubilarissen jongerenkoor
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het jongerenkoor
op 24 februari jl. hebben wij onze
jubilarissen weer in het zonnetje gezet. Zij hebben een mooie
oorkonde ontvangen voor hun
trouwe lidmaatschap. De jubilarissen van dit jaar zijn:
Adina Bron: 5 jaar koorlid; Dennis
Koot: 5 jaar dirigent; Iris de Witvan Vliet: 20 jaar koorlid; Nadine
van der Meer: 20 jaar koorlid;
Bianca van Bunningen-Boere:
20 jaar koorlid.

Palmzondag
Wij hopen op Palmzondag onze
zieke en oudere medeparochianen te verrassen met een palmpasenstok. De afgelopen twee
jaar hebben wij dit niet kunnen
doen. Bij het schrijven van dit
stukje is nog niet bekend hoe en

Familieberichten
Overleden
Dhr. S.C. (Siem) Overes
Dhr. W.C. (Wim) Groenendijk
Mevr. J. Baas-van den Berg

wanneer we deze stokken zullen
maken. We gaan de organisatie
hiervan in ieder geval nieuw leven
inblazen. Als er nog enthousiaste ouders zijn die belangstelling
hebben om met de kinderen aan
de slag te gaan de palmpasenstokken te maken, of wilt u uw
kind aanmelden, stuur dan een
mail naar lnothoog@xs4all.nl
Lia Nottelman

Veel mensen zullen het zich
nog kunnen herinneren, de
brand in de R.K.-Willibrorduskerk. Dat is 24 maart 40 jaar
geleden. Twee dagen later
stond er al met grote koppen
in de krant: 'Sloop bedreigt uitgebrande kerk' Voor pastoor
Paardekooper en de parochianen (dat waren er toen 4.700)
zou dat een verschrikkelijk
scenario geweest zijn.
Er was één lichtpuntje te melden:
de brandweer is er de dag erna
in geslaagd het tabernakel uit de
vlammen te redden. Eerder had
koster Van Leeuwen al gepoogd
de kerk binnen te dringen om
het tabernakel te redden, maar
de brandweer moest hem tegenhouden. Zo staat geschreven in
de krant van 26 maart 1982. De
koster had natuurlijk de kelk met
de geconsecreerde hosties willen
redden uit de brand. De vormelingen uit dit jaar kunnen zich vast
nog herinneren dat deze plechtigheid, die een dag na de brand
gepland stond, alsnog is doorgegaan in de gereformeerde kerk
aan het Stationsplein.
De kostbare gebrandschilderde
ramen, van de befaamde glazenier Nicolaas, zijn behouden
gebleven. De 70 jaar oude ramen waren slechts enkele jaren
daarvoor gerestaureerd. Ook de
priestergewaden en de muziekinstrumenten van het jeugdkoor
hebben de brand overleefd. Bij
het doorbreken van de zon de an-
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Brand Willibrorduskerk 1982

dere dag kon de schade pas goed
in ogenschouw worden genomen.
De toren was nog het minst beschadigd. De klok stond nog op
de juiste tijd. Ook het recent geplaatste nieuwe haantje stond
nog op zijn plaats. Echter, binnen
in de kerk was het totale chaos.
Muren moesten worden gestut
wegens instortingsgevaar.
De brand werd ontdekt door
de overburen die rond half elf
avonds het ronde venster uit

de toren naar beneden hoorden
komen. De pastorie naast de
kerk, waar pastoor Paardekooper
woonde, liep slechts lichte schade op aan de achterkant. Bij het
uitbreken van de brand was daar
niemand aanwezig. Een eerste
onderzoek heeft uitgewezen dat
de brand bij de opgang van het
koor naar boven in de buurt van
het monumentale orgel, dat recent was gerestaureerd, is begonnen. Waarschijnlijk kortsluiting.
Ò
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Feest van de Geest is weer in gang gezet

maar ook omdat de wederopbouw minder tijd vergt.

Ò De

Een van de problemen die het
parochiebestuur moest overwinnen, was het ontbreken van
bouwtekeningen van de kerk, die
is ontworpen door de befaamde
bouwmeester Cuypers. De oorspronkelijke tekeningen waren
niet bewaard gebleven. Daarom
werden door de bisschoppelijke bouwinspectie een bestek en

gemeente Bodegraven
heeft direct haar steun toegezegd bij het vinden van ruimte
voor de opslag van goederen en
het houden van vieringen. De gereformeerde kerk, nu heet deze
Ontmoetingskerk, bood spontaan
aan de mis op zondag bij hen te
vieren. De doordeweekse vieringen konden in de Lutherse kerk
gevierd worden.

Een week na de brand,
31 maart volgens de
archieven, beaamt voorzitter J. van Bunningen
sr. van het parochiebestuur, dat de restauratie van de Willibrorduskerk sterk wordt
overwogen, hoewel een
definitieve beslissing afhankelijk is van het kostenaspect. 'Ik ben zeer
zeker voor herstel van
de kerk' zegt hij. Niet alleen vanwege het grote
verleden van de kerk,
14

tekeningen gemaakt en op basis
daarvan werd de restauratie van
de kerk in juni 1982 gegund aan
het aannemersbedrijf Geers, die
het werk voor ruim 600.000 gulden aannam.
Ruim een jaar na de brand, 10 april
1983, werd de geheel herstelde
kerk door de bisschop van Rotterdam mgr. A.J Simonis weer in
gebruik genomen.
Ans Scheer-Ernst

Fenneke Weltevreden, in 2020 al
gekoppeld aan de Willibrorduskerk,
zal voor deze kerk een kunstwerk
maken, zij liet zich toen haar inspireren door Kapelaan Van Paassen die toen nog in onze parochie
werkzaam was. Zij is inmiddels
begonnen aan een geheel nieuw
kunstwerk. Het resultaat zal te
zien zijn in de Willibrorduskerk van
Hemelvaart tot en met Pinksteren.
De kerk is dan open voor bezoek
Foto: Margriet Blanken

Gevonden in het puin en bewaard
gebleven in het archief.

De kunstenaars die in 2020 aan
de kerken zijn gekoppeld, pakken
hun werk aan de nieuwe kunstwerken weer op. Tussen Hemelvaart en Pinksteren worden deze
werken tentoongesteld in de betreffende kerken die deelnemen
aan het project ‘Feest van de
Geest’. Ook in de Willibrorduskerk
te Bodegraven zal kunst te zien
zijn van een kunstenaar die is
geïnspireerd door het Pinksterverhaal en de architectuur van
dit kerkgebouw. Het thema is
'In vuur en vlam'. Het gaat over

geestkracht, levensadem en levensruimte.
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Door corona kon het Feest van
de Geest Groene Hart editie
2020 helaas geen doorgang
vinden, en ook in 2021 hebben
wij het moeten cancelen. Maar
er is goed nieuws. De editie van
2020 gaat herstarten!

op Hemelvaartsdag (26 mei), zondag 29 mei en 1e en 2e Pinksterdag (5 en 6 juni) van 13.00–17.00
uur. In Bodegraven is ook kunst te
zien in de Ontmoetingskerk en in
de Lutherse kerk.
Meer informatie is te vinden op
de website: www.feestvandegeest-groenehart.nl of bij coördinatoren Lia Nottelman/Lia
Veelenturf. Donaties zijn welkom
op het bankrekeningnummer NL
37 RABO 0153 55 77 61 ten name
van stichting Feest van de Geest
Groene Hart

Vastenactie: swingende dansavond
Onze parochie zet zich dit jaar in
voor de Vastenactie t.b.v. stichting El Arbol (zie pagina 5).
Op zaterdagavond 9 april a.s. wordt
voor dit doel in de Doortocht (achter
de Willibrorduskerk) een dansavond
georganiseerd met Zuid-Amerikaanse elementen. De dansmuziek
wordt verzorgd door een liveoptreden van de Delft Blue Bigband. Deze
band, die belangeloos optreedt,
speelt Latin-, film- musical-, pop-,
chanson-, swing-/jazzmuziek etc.
En om 20.30 uur hopen wij te starten
met een hele leuke verrassing: ‘Een

door niet gevormde vormgeving’.
De toegangsprijs is slechts
€ 10,- per persoon. Daarnaast zal de opbrengst van
de barverkoop ook worden
afgedragen aan de Vastenactie. Kom ook naar de
dansavond! Zo komt iedereen in beweging, voor het
goede doel!
De zaal gaat open om 20.00 uur. De
livemuziek start om ongeveer 20.30
uur. U kunt uw ticket reserveren bij
het secretariaat locatie Bodegraven (0172-612255 op maandag-,

woensdag- of vrijdagmorgen). En
let wel, De Doortocht is niet onuitputtelijk groot en vol = vol. Graag
vooraf reserveren.
PS: er worden nog vrijwilligers voor
achter de bar gevraagd.

1983: inwijding kerk na de brand
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Boskoop
R.K. Geloofsgemeenschap
H. Joannes de Doper

Boskoop

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
Vice-voorzitter: .......... Tineke Verbakel
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
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Over Ons….
Nu ik dit schrijf, zijn we in volle
voorbereiding voor de Vastenactie.
Weer een eigen doel in onze parochie. Ditmaal voor El Arbol, een
Nederlandse stichting die onder
leiding van Saskia van Vuuren in
een arm deel van Nicaragua werkt.
Vooral vrouwen en kinderen steekt
Saskia een helpende hand toe.
Naast de school, vlak naast een
grote vuilnisbelt waar ook kinderen moeten zoeken naar bruikbare spullen, heeft Saskia gezorgd
voor een biologische tuin, waaruit
gezond fruit en groenten komen,
maar waar kinderen en volwassenen ook leren hoe gezond te eten
en hoe zelf een tuintje met gezonde producten aan te leggen. Onderwijs en gezondheidszorg staan
hoog op het lijstje van Saskia, natuurlijk van belang voor een betere
kwaliteit van leven en een betere

kans op de arbeidsmarkt. Inmiddels is Jeanine Vermeulen, die in
Boskoop woont, secretaris van de
Stichting El Arbol. Jeanine draagt
de stichting een groot hart toe.
Jeanine is verschillende keren in
Midden-Amerika geweest en heeft
daar bij Wil van Stein van de SOPH
(Stichting Ontwikkelingsprojecten
Honduras) gewerkt. Ze wilde daar
graag weer een keer naar terug
en verder rondreizen. Via deze bekende werd zij verwezen naar een
contactadres in Nicaragua, ook
een Nederlandse vrouw, die hulp
kon gebruiken. U raadt het het al,
dat was Saskia van Vuuren met El
Arbol. Er was een klik en Jeanine
hielp Saskia met de aanleg van
een kruidentuin en draaide mee in
de werkzaamheden en het leven
daar. Eenmaal terug in Nederland
bleef het contact met Saskia en El
Arbol en via presentaties van de
Groene Kerk kregen de geloofs- Ò

de parochie Sint Jan de Doper een
band met Saskia. Bij haar jaarlijkse
verblijf in Nederland kwam Saskia
ook diverse bezoeken brengen en
kon ze zelf vertellen over het hoe
en waarom van El Arbol. Het leidde ook tot een eerste succesvolle Vastenactie van onze parochie
voor El Arbol, waardoor diverse
voorzieningen op de biologische
tuin gemaakt konden worden en
ook het onderdeel educatie voor

de kinderen belangrijk kon worden
uitgebreid.
Grote stappen, maar er is nog veel
te doen. Nu na een paar jaar opnieuw een Vastenactie voor dit
doel. Het is er niet gemakkelijker
op geworden in Nicaragua. Saskia
heeft onze steun hard nodig. De
afgelopen jaren kon Saskia door
corona niet overkomen. Wij hopen nu dat dat wel kan, zodat u
haar persoonlijk kunt ontmoeten
en van haarzelf over het goede

doel El Arbol kunt horen. Ik hoef u
niet te vertellen, dat wij voor 100%
achter deze Vastenactie staan
en hopen, dat u de diverse acties
bij de geloofsgemeenschappen
van onze parochie ook steunt. In
Boskoop is weer heerlijke soep
gekookt door de dames van de bekende kookgroep.
Van harte aanbevolen, kijkt u ook
eens op de website www.elarbol.nl.
Namens locatieraad en
pastoraatgroep: Tineke Verbakel

Boskoop

Ò gemeenschap in Boskoop en

Palmpasen, Goede week en Pasen
Zaterdag 9 april om 19.00
uur vieren we Palmpasen. Op
deze feestelijke dag wordt de
intocht van Jezus in Jeruzalem
herdacht. Op zondag worden
de palmpasenstokken door de
kabouters en de welpen van de
scouting naar zieke en oudere
mensen gebracht.

Dit jaar vieren we Witte Donderdag (14 april) en Goede Vrijdag
(15 april) samen met de geloofsgemeenschap van Waddinxveen.
De vieringen beginnen om 19.30
uur in de Victorkerk te Waddinxveen.
Communie thuis op Witte Donderdag. Bent u door ouderdom
of ziekte aan huis gebonden?

Maar wilt u graag, speciaal op
Witte Donderdag, de communie
thuis ontvangen? Meldt u zich
dan aan via het secretariaat, tel.
212309. Vanuit de viering zult u
dan bezocht worden door een
vrijwilliger die u de communie
komt brengen. Bewoners van
Floravita en Parkzicht kunnen
zich opgeven bij Ria
Rijnbeek.
Op Goede Vrijdag,
15 april, willen wij´s
middags om 15.00 uur
samen met alle kinderen,
vaders, moeders, opa´s
en oma´s de weg volgen
die Jezus ging op Goede
Vrijdag. Het is geen gemakkelijke
weg die Jezus moest
gaan. Toch proberen we
met Hem mee te lopen.
Met begrijpelijke (bijbel)
teksten en liedjes, met
kaarsjes en gebedjes
gaan we op weg, langs
de afbeeldingen van deze Kruisweg van Jezus,

de weg van pijn en lijden naar
Pasen. Want uiteindelijk komt
het allemaal wel goed bij God.
We vragen iedereen om (een)
bloem(en) mee te brengen om bij
het kruis neer te leggen, als teken
van liefde, respect en mededogen.
Kinderen die het leuk vinden
om een gebedje te lezen in de
viering kunnen zich aanmelden
bij: secretariaat 0172-212309 of
boskoop@sintjandd.nl.
Zaterdagavond 16 april vieren
we Pasen in de Paaswake om 19.00
uur. Het paasvuur wordt ontstoken
en het licht wordt verspreid in de
donkere kerk. Voor de kinderen is
er een kinderwoorddienst. U bent
van harte welkom.
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Boskoop

Inmiddels is de officiële, online,
opening geweest van 800 jaar
Boskoop. Op 9 april zal er een
feestelijke aftrap zijn van alle
activiteiten. Namens de gezamenlijke kerken zal er in de
Dorpskerk een tentoonstelling
te zien zijn van de geschiedenis van de kerken vanaf 1233.
Veel van de getoonde informatie
en foto’s van de tentoonstelling
is bij elkaar gezocht door Dick de
Gunst, die zich in de coronatijd
heeft verdiept in de historie van
onze kerk en in die van alle kerken
in Boskoop.
In de afgelopen Voorlopers van
mei 2021 en van januari 2022
stonden al deel 1 en 2 van onze
historie. Nu volgt deel 3.
In 1901 kwam pastoor Foppe naar
Boskoop. Al kort na zijn komst

wordt de kerk vergroot. Foppe is
ook de stichter van de rooms-katholieke lagere school. Voordat de
pastoor toestemming vraagt aan
de gemeente, heeft hij overleg
gepleegd met de bisschop. Ook,
niet onbelangrijk, met de zusters
Ursulinen in Bergen.
Deze congregatie in Bergen was
opgericht om meisjes op te leiden
voor het onderwijs. Omdat bijzonder onderwijs niet gelijkgesteld
was aan openbaar onderwijs, was
het voor 'leken' niet aantrekkelijk
om in het onderwijs te werken.
Toen alle vergunningen in huis waren, kon de bouw beginnen en kon
de school op 17 augustus 1908
geopend worden. Op dezelfde dag
kwam elf zusters Ursulinen naar
Boskoop, voor de leerschool, de
bewaarschool en de naaischool.
Ook waren er zusters voor de keu-

Sam’s Kledingactie voor
schoolkinderen Oeganda

ken, de was en de tuin.
Op 25 juli 1965 werd afscheid genomen van de zusters Loyola, Magdalena, Salvatrice en anderen. In 1974
werd begonnen met de sloop van
de kerk, school, pastorie en het
zusterhuis. Veel historisch waardevol materiaal is destijds verloren
gegaan. Het hek werd gespaard
en kreeg een herbestemming. Het
staat nu, in zijn tweede leven, voor
Schinkeldijk 22, in de Tempel.
Mede in verband met het vijftigjarig bestaan van de kerk aan de A.P.
van Neslaan heeft de Historische
Vereniging in Paktijd nr. 98 een
uitvoerig artikel gewijd aan de katholieke kerken in Boskoop.

De honderden vrijwilligers van
Sam’s Kledingactie zamelen,
grotendeels, het hele jaar door
kleding en schoenen in voor het
goede doel. Zij doen dit vanuit
een depot aan huis of bij een
bedrijf, school of kerk. Op 11 mei
a.s. kunt u in Boskoop kleding
en schoenen - die u niet meer

draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van
wordt - inleveren bij de H. Joannes de Doperkerk aan de A.P. van
Neslaan 50 van 08.30-12.00 uur.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken,
kussens en dekbedden kunnen
wij helaas niet aannemen.

Welkom in de
Groene Kerk
Inmiddels zijn we als werkgroep
weer meerdere keren bij elkaar geweest om nieuwe plannen te smeden en heeft u wel iets gezien of
gehoord van de Groene Kerk-activiteiten. Wij hopen u in elk geval te
ontmoeten tijdens de bijzondere
koffiebijeenkomsten op zondag
na de viering. En de heerlijke soep
voor het Vastenproject El Arbol
van Saskia van Vuuren gaat weer
in uw eigen meegebrachte pannen, dozen of schalen mee naar
huis. Dit ook vanuit onze groene
gedachte.
Weer een nieuwtje: ook de lampen
in de prachtig verbouwde vergaderkamer worden vervangen door
ledverlichting! En tot slot nog een
nadenkertje van Loesje, dat u hoog
heeft laten scoren: ‘De natuur is in
overleg of de mens mag blijven.’

Boskoop

800 jaar Boskoop en de Historie
RK-kerken in Boskoop, deel 3

Expositie in de parochiezaal
Vanaf april is er een expositie in
de parochiezaal in Boskoop van
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Els de Natris en Rieni Stolwijk. Els
en Rieni schilderen en tekenen al
meer dan 30 jaar iedere week samen. En nadat ze beiden zijn gestopt met werken wel twee keer
in de week. Dat geeft hen veel
plezier, inspiratie en motivatie
om door te gaan en steeds beter
te worden. Er wordt met allerlei
verschillende technieken gewerkt.
Aquarel, acryl, pen en inkt en potlood.
Ook hebben ze een tijdje met
gietverf gewerkt, dat was heel
verrassend. Maar nu weer terug
naar de basis waar ze ooit mee

zijn begonnen: papier, pen en
aquarelverf.
Els de Natris laat aquarellen van
vogels zien en Rieni Stolwijk tekeningen van oude Boskoopse
tuinloodsjes.
U wordt van harte uitgenodigd
om de expositie te komen bekijken, het is de moeite waard. Als
u meer wilt weten, of geïnteresseerd bent in een werk, kunt u
hen bellen of mailen.
Els de Natris,
elsdenatris@gmail.com
Rieni Stolwijk,
rieni.stolwijk@gmail.com
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Palmpasenstokken maken

R.K. Geloofsgemeenschap
H. Antonius van Padua
Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl
H. Joseph, Aalberseplein 2

Gouda

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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Paasmarkt 2022
Na lange tijd organiseren wij met
Palmpasen weer een paasmarkt
en wel op zaterdag 9 april na de
viering van 17.30 uur en op zondag 10 april na de viering van
11.00 uur. U kunt dan ondermeer
heerlijke PCI-wijn, voorjaarsplantjes en allerlei leuke dingen

Agenda
9 en 10 april - Paasmarkt
9 en 10 april - Palmpasenstokken
maken
16 april - Estafettelezing
23 april - Ontmoetingsdag 2022

Secretariaat
Op Goede Vrijdag 15 april gesloten. Gebedsintenties rondom
Pasen doorgeven tot 13 april. Op
vrijdag 27 mei gesloten.

Vastenactie
Gouda en Moordrecht/Gouderak
gaan lekkere koekjes bakken.
Zie pagina
32 en 5.

Dit jaar maken we de stokken
op zaterdag 9 april van 10.00
tot 12.00 uur en op zondag 10
april om 09.30 uur (Palmzondag).
De kinderen kunnen met hulp van
een van hun (groot)ouders palm-

kopen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de PCI/Diaconie, die hiermee medemensen in
acute financiële problemen weer
op weg kunnen helpen. Wij zien u
graag op een van de markten.
Namens de PCI/Diaconie,
Wilma van Erdewijk

Familieberichten
Overleden
Dhr. W.H. Slaman
Dhr. J.P.G.M. Wever
Mevr. H.J.P. Kop
Mevr. J.H.J. Vermanen
Dhr. T.H. Koomen
Mevr. B.B.C.M. van GreuningenStijnman
Mevr. A.M. Snaterse-Mimpen
Mevr. G.M.P. Meijer
Mevr. C.H. Granneman-Boegheim
Mevr. M.J. Loeven-Wassing
Mevr. P. Raaijmakers-Ernst
Mevr. M.C. Hogenelst-Janmaat
Mevr. A.M.E. de Rijk
Dhr. J.M.G. Woutersen
Mevr. M.J. van Lier-van der Valk
Mevr. A.J. Faaij-van Setten
Dhr. C.T.M. Koop
Mevr. J.M.M. Vermeij
Dhr. A.H.M. Hendriksen
Dhr. Z. Coric
Mevr. Y.J.M. Feit-Zoet
Dhr. J.H. Hoving
Dhr. J.M. de Vos

pasenstokken versieren in de Antoniuszaal. Voor kruisstokken, een
palmtakje, crêpepapier, schaar en
schuimpjes wordt gezorgd. Vergeet niet om een broodhaantje,
plakband, touw of iets lekkers (liever niet te hard of te plakkerig) en/
of fruit mee te nemen.

Aanmelden:
Marion Faay: marionfaay@kpnmail.nl / 06 18 05 82 15
Secretariaat: gouda@sintjandd.nl
/ 0182-523 801
Graag even vermelden of je op
zaterdag of zondag komt om de
stok te maken.

De nieuwe H. Joseph
De gemeente Gouda verleende op 4 januari 1962 de bouwvergunning en op 22 februari
1962 ging de eerste van 91 palen de Goudse veengrond in. Op
3 december 1963 verleende Mgr.
Martinus Jansen, bisschop van
Rotterdam, de deken van het
dekenaat Gouda toestemming
om de nieuwe kerk in gebruik te
nemen. Op 19 april 1964 volgde
de officiële inwijding.
Het ontwerp is van architect Henricus Maria (Hans) Koldewey (Den
Haag, 31 mei 1924 – Voorburg,
24 december 1976). Hij kwam als
zoon van B.J. Koldewey in 1954
in dienst van het architectenbureau van zijn vader in Voorburg.
Hij is vooral bekend vanwege de
toepassing van modernistische
vormgeving van Rooms-Katholieke kerken, waarbij beton een
belangrijk constructiemateriaal
vormde. Hij hield van sobere vormen, platte daken, strakke lijnen
en veel licht. Tot zijn werken behoren ondermeer de H. Michaëlkerk in De Bilt (1955), de Goede
Herderkerk in Ede (1958), de Ver-

rijzeniskerk in Hilversum (1961), de Goddelijke Voorzienigheidskerk in de Vlijmense nieuwbouwwijk Vliedberg (1962)
en de Sint Martinuskerk in Doesburg
(1967). Ook de voormalige Maria
Boodschapkerk in Rijen en de
Sint-Norbertuskerk in Horst zijn
ontwerpen van zijn hand. Verder
ontwierp hij ondermeer het cultureel centrum in Stadskanaal
(1967) en schouwburg Het Park in
Hoorn (1969). Een van de laatste
gebouwen die Koldewey ontwierp,
is een basisschool in de Zoetermeerse wijk Seghwaert in 1976.
Opvallend aspect is de veelkleurige glazen wand, een ontwerp
van Yvonne Assman. Zij behoort
tot de vierde generatie glazeniers in lood. De Rotterdamse
kreeg het vak met de paplepel
ingegoten. Haar overgrootvader
Jan van Nerum was glazenier en
kunstschilder en begon in 1915
met glas-in-loodfabricage. De
vijf glas-in-loodramen aan de

Gouda

Gouda

zuidkant van het gebouw zijn
gemaakt door glazenier Lennarts.
Hij liet zich inspireren door symbolen van de Heilige Joseph: arbeidzaamheid, gehoorzaamheid,
reinheid, rechtvaardigheid en
vaderschap.
Rechts achter in de kerk is een
dagkapel die we sinds 1996 kennen als de Pater Eymardkapel. Hij
was de grondlegger van de Sacramentijnen die de eucharistie hoog
in het vaandel hebben. De H.-Josephkerk is zodoende een kerk
die letterlijk en figuurlijk ruimte
biedt: 'een fijne plek om met een
gemeenschap samen te komen'
zoals een pastoor ooit opmerkte.
Zestig jaar later is de situatie anders. Na sluiting van de O.L.V.-Hemelvaartkerk is de H.- Joseph nog
de enige katholieke parochie- Ò
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bestaande uit zes parochianen,
die zich hebben aangemeld of
zijn aangezocht, onderzoekt hoe
het gebouw functioneel en toekomstbestendig kan worden ingericht. Duidelijk is dat het vooral
een ruimte moet zijn die warmte
uitstraalt en uitnodigt om samen
de liturgie te vieren, maar ook om
elkaar op andere momenten te
ontmoeten. De kerk is het middelpunt, de basis van maatschappelijke betrokkenheid, inzet van
mensen in zowel de kerk als de
samenleving.

Gouda

Er was meermalen overleg met
het bisdom en de mogelijkheden
van het gebouw werden ontdekt.
Uitgangspunten en wensen zijn in
een ambitiedocument vastgelegd.
Daarbij is ook aandacht voor technische zaken en wensen voor een
milieuvriendelijke groene kerk. In
het najaar konden parochianen in
twee bijeenkomsten reageren en
meedenken. Het document bevat ambities, het wachten is nu
op de formele goedkeuring door
het bisdom maar informeel kan al
worden doorgegaan met de volgende fase: voorbereiding, architectonisch ontwerp, gevolgd door
uitvoering.
Aanpassingen die ons
voor ogen staan:
Altaar - Het altaar verdient de uitstraling die
past bij de tijd en het
aantal bezoekers. De
verhevenheid van deze
plek wordt niet bepaald
door de hoogte, dat
schept juist afstand.
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Toch willen we dat het een bijzondere plek blijft compleet met het
sierwerk dat hier speciaal voor is
gemaakt bij De Genster in Helvoirt.
Entree - De entree kan ruimer
worden gemaakt waardoor bezoekers zich meer dan welkom voelen.
Het is een ruimte voor ontmoeting,
er is een garderobe en een plek
om kinderwagens te plaatsen. Er
kan een direct toegankelijke gedachtenisruimte worden gerealiseerd zodat deze ook op andere
momenten kan worden gebruikt.
Tabernakel, doopvont en H.Jozefbeeld - De ruimte bij het tabernakel is niet ideaal. Als je aan
de linkerzijde in gebed bent of
een kaarsje bij Maria opsteekt,
moet je niet gestoord worden
door passanten. Dit geldt ook
voor de doopvont die nu op het
kruispunt naar de Antoniuszaal
staat. De locatie van het H. Josefbeeld kan ook beter dan vlakbij de doorloop naar het toilet.
Technische aspecten - De geluidsinstallatie is afgestemd op
een ruimte gevuld met gelovigen,
een meting is verricht. Het verwarmingssysteem is verouderd
en de bijbehorende mechanische
ventilatie veroorzaakt aanzienlijke geluidsoverlast waardoor het

verblijfsgenot wordt verminderd.
Verlichting - De verlichting dateert uit de jaren zestig. Er zijn nu
veel betere, energiezuinigere en
sfeervollere mogelijkheden.
We stellen ons zo voor dat u meer
wilt weten en hebben daarom
een plattegrond gemaakt en
daarop de genoemde uitgangspunten aangegeven. Hiervoor
is geen ruimte in de Voorloper,
daarom hangt de plattegrond en
ligt er de nodige documentatie
in de Antoniuszaal. Daar ligt ook
een schrift waarin u opmerkingen kunt schrijven of vragen kunt
stellen.
De plattegrond is ook per e-mail
op te vragen via: penningmeester.gouda@sintjandd.nl of door
benadering van een van de leden
van de werkgroep.
Het jaar 2022 staat in het teken
van de nadere uitwerking van de
plannen voor een kerk die ruimte
en warmte kan bieden aan iedereen, waarbij het streven is gericht
op de vorming van een uitnodigende kerk. Het spreekt voor zich
dat we de tijd nemen om goed
doordachte beslissingen te kunnen nemen. Uiteraard houden we
rekening met architectonische
beperkingen en de budgettaire mogelijkheden.
We hopen het project te
realiseren in het voorjaar van 2023.
Theo Faay, Cilia van
Hofwegen, Rob Lijesen,
Matthij Moons, Peter
Pennekamp en Bart
Wiekart

Functiewijziging OLV Hemelvaartkerk
Op 31 januari 2021 sloot de bisschop met een mooie viering de
O.L.V.-Hemelvaartkerk aan de
Krugerlaan. Kort daarna heeft
het Antoniuscollege de kerk
tijdelijk in gebruik genomen.
Het bestuur van de parochie is
daarna door diverse partijen
benaderd met vragen over het
gebruik of de overname van het
gebouw. Ook bij de gemeente
hebben geïnteresseerde partijen belangstelling getoond. We
willen u hierbij graag informeren
over de vorderingen.
Op 15 juli 2021 zijn vanuit de parochie vijftien partijen benaderd om
een voorstel voor de overname van
het gebouw nader uit te werken.
Eind januari heeft de werkgroep
vastgesteld dat het voorstel van
Pancras Vastgoed, een bekende

Goudse ondernemer, het beste
aansluit bij onze wensen (soort
gebruik, ontwerp, prijs). Deze week
heeft ook het bisdom ons voorstel
om de volgende stap te zetten,
goedgekeurd.
Pancras Vastgoed is van mening
dat het pand prima geschikt is voor
het realiseren van een kleinschalige geclusterde woonvorm. We streven naar realisatie van woningen
gericht op senioren en/of starters.
Nieuwe bewoners kunnen in hun
eigen wijk en binnen hun sociale
netwerk blijven wonen. Natuurlijk
kan er nog van alles veranderen, er
worden bijeenkomsten met buurtbewoners georganiseerd en de vereiste vergunningen moeten worden verleend. Dit zal de nodige tijd
vergen maar al met al zijn we blij
dat op deze wijze het gebouw een
nieuwe bestemming krijgt waarin

Ontmoetingsdag voor ouderen
We zijn heel blij dat we op zaterdag 23 april de ontmoetingsdag
voor ouderen weer kunnen organiseren. Deze bijeenkomst wordt
gehouden in de Antoniuszaal van
de H. Joseph en is bedoeld voor
oudere parochianen en mensen
die niet gemakkelijk zelfstandig
naar de kerk kunnen komen. ’s
Morgens om 10.00 uur staat er
koffie en thee met wat lekkers
klaar. Een mooie gelegenheid om
oude bekenden te ontmoeten en
bij te praten. Daarna vieren we
samen de eucharistie. Na afloop
genieten we van een heerlijke
lunch en ’s middags wordt er een

muzikaal optreden verzorgd. Om
ongeveer 14.30 uur wordt de dag
afgesloten.
Om hieraan deel te kunnen nemen, verwachten we dat u redelijk goed ter been bent, eventueel met behulp van een rollator.
Vanwege de beperkte faciliteiten
(bewegingsruimte in de zaal en
toiletvoorzieningen) is het helaas
niet mogelijk om gebruikers van
een rolstoel te ontvangen. Deelname is gratis, maar een gift als
bijdrage in de kosten stellen we
zeer op prijs. We hopen u van harte te ontmoeten op 23 april!

wij ons kunnen vinden.
De sluiting was helaas onvermijdelijk, maar gelukkig hebben velen
de weg naar de vieringen in de H.
Joseph en in de kapel op de begraafplaats aan de Graaf Florisweg
gevonden. Zodra het mogelijk is,
willen we de trouwe kerkgangers
van de O.L.V.-Hemelvaartkerk nog
eens extra verwelkomen.
U bent in de afgelopen maanden
via de Voorloper en het parochienieuws geïnformeerd over de wijze waarop het locatiebestuur de
H. Joseph wil herinrichten. Daarbij
richten we ons op de geweldige
mogelijkheden, die worden gekenmerkt door een gezamenlijke
vorming van een warme, gastvrije,
uitnodigende kerk. Als er nieuws, is
informeren wij u daarover.
Pancras Vastgoed wil graag samen
met de gemeente en de buurt dit
initiatief tot bloei brengen.
Het parochiebestuur

Gouda

Ò kerk in Gouda. Een werkgroep

Estafettelezing
Op zaterdag 16 april (Stille Zaterdag) houdt de Raad van Kerken
Gouda in de H. Josephkerk om
11.00 uur weer een estafettelezing.
Ook te volgen via livestream.

Aanmelding: tot uiterlijk 12 april
via uw contactpersoon of:
• Wilma van Erdewijk
(0182) 523 230
• Elselien van Diffelen
(0182) 581 847
E-mail, e.m.vandiffelen@xs4all.nl
Namens de werkgroep diaconie
Elselien van Diffelen
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Het blijft nooit zoals het was

Reeuwijk
R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder
Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

©Augustinus

Gouda

Eind januari 2021 is de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk in
de Krugerlaan aan de eredienst
onttrokken. Dat was behalve
een bijzonder ook een verdrietig moment. Tegelijk maakte
dat ook ongelofelijk veel nieuwe
energie los.
Historie
Er kwam energie vrij om in de
historie van de rooms-katholieke
kerk in Gouda te duiken. Daarover
hebben we het afgelopen jaar het
nodige met u gedeeld. Die informatie zullen we koesteren en sowieso via de website beschikbaar
houden voor u, zodat u het nog
eens kunt teruglezen.
Dit onderzoek heeft veel informatie en ook materiaal opgeleverd.
Een goede reden om met het bijzondere materiaal een expositie
samen te stellen.
Expositie
Veel energie is er besteed aan het
samenstellen van een wisselende expositie. Als start schetste
die een beeld van de rijke historie
en het bloeiende parochieleven
in de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk. Diverse parochianen
hebben materiaal aangereikt,
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dat we allereerst in de Voorhof
van de O.L.V.-Hemelvaartkerk in
de Krugerlaan een plek hebben
gegeven. Daarna vonden we een
aantal mensen, die hielpen met
de verhuizing van de expositie
naar de Antoniuszaal op het Aalberseplein. Daar is het afgelopen
jaar een verzameling van foto’s,
verhalen, materialen en bijzonder liturgisch vaatwerk te zien
geweest. Mooi om betrokkenheid
van tot dan toe vrij onzichtbare
parochianen te ervaren.
Opruimen
Al snel na de sluiting is de
O.L.V.H.-Kerk zorgvuldig leeg gemaakt om scholieren van het Antoniuscollege onderdak te bieden.
Met zorg en aandacht is voor veel
voorwerpen een nieuwe bestemming gevonden; deels in de kapel
op de begraafplaats aan de Graaf
Florisweg, deels in de H. Josephkerk, deels in andere kerken binnen onze parochie. Een deel gaat
nog aan het MuseumGoudA overgedragen worden. In Voorloper

nummer 2 in 2021 kunt u meer
lezen over de herbestemming.
En nu?
Een jaar na sluiting O.L.V.H.-Kerk
hebben we dit moment opnieuw
gemarkeerd: net als in 2021 hebben we Maria Lichtmis met aandacht gevierd.
In de processie gingen sprekende
voorwerpen mee van de drie Goudse rooms-katholieke kerken. Dat
was een teken dat de H. Josephkerk een thuis mag zijn voor iedere parochiaan.
In dit afgelopen jaar hebben we
gezien dat diverse parochianen
een nieuwe weg hebben gevonden. Zo ervaren we dat het nooit
blijft zoals het was.

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

Het klooster in Reeuwijk-Dorp
is verkocht
Na jaren van voorbereiding is
een mijlpaal bereikt. Het voormalig klooster in Reeuwijk is
verkocht. Een mooi moment om
stil te staan bij de geschiedenis
van dit beeldbepalende gebouw.
De H.H. Petrus- en Pauluskerk
vormt, samen met de pastorie,
de voormalige Jozefschool, tuin,
begraafplaats én het klooster
een rijks monumentaal complex.
Het klooster werd samen met de
Jozefschool in 1913 gebouwd. Tot
1957 werd het klooster bewoond
door de zusters van het Allerheiligst sacrament uit Moerdijk. De
zusters verzorgden het katholiek
onderwijs in de school achter
het klooster. Nadat de zusters

vertrokken, werd het klooster gebruikt als kleuterschool en bood
het ruimte voor de scouting. Begin jaren ‘70 verloren het klooster
en het schoolgebouw hun functie. Het klooster werd vele jaren
verhuurd aan diverse bedrijven.
De drukkerij van familie De Heij
en later automatiseringsbedrijf
Reflecta waren jarenlang een
bekend gezicht in Reeuwijk-Dorp.
Door economische omstandigheden en de technische staat
van het gebouw kon het gebouw
sinds 2016 niet meer bedrijfsmatig verhuurd worden. Leegstand
was het gevolg. Diverse ideeën
en plannen werden uitgewerkt
en doorgerekend. Steeds ble- Ò

Reeuwijk

Wat we waren voor elkaar
zijn we nog altijd...
Het leven is wat altijd geweest is
de draad is niet gebroken...
Je zult mijn hart opnieuw
ontdekken
en er de tederheid terugvinden
zuiverder dan ooit

Wijkvertegenwoordiging
Joke de Jong: ................. 0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail: .......................................................
............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl

De parochievernieuwing in Gouda,
herinrichting van de H. Joseph
kerk en de synodale periode in
onze wereldkerk (www.knr.nl/
over-knr/synode/) laten ook zien
dat het nooit blijft zoals het was.
Marian Verhaegh en Bart Wiekart
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Twee zaken werden intussen
duidelijk: de Reeuwijkse geloofsgemeenschap wilde het gebouw
weer een maatschappelijke functie geven. Daarnaast werd duidelijk dat de geloofsgemeenschap
niet zélf het monumentale pand
zou kunnen herontwikkelen. Een
aantal betrokken dorpsgenoten
bedachten een plan. Geïnspireerd door de problematiek rond
eenzaamheid onder senioren,
onderzochten ze de mogelijkheid om in het klooster een aantal appartementen te realiseren
voor alleenstaande senioren

die niet alleen willen wonen. De
eerste plannen kregen de goedkeuring van zowel de parochie,
de gemeente en het bisdom en
Stichting Monumentaal Erfgoed
Reeuwijk (SMER) werd opgericht.
De plannen van de Stichting zien
er als volgt uit. In het complex
worden acht zelfstandige appartementen gepland. Ieder met een
eigen huis-, slaap- en badkamer.
Op de benedenverdieping wordt
een gezamenlijke huiskamer
met keuken gerealiseerd. Op het
landje achter de voormalige Jozefschool komt een berging en
een aantal parkeerplaatsen voor

de toekomstige bewoners. De
afgelopen maanden is hard gewerkt aan financieel draagvlak.
Door royale inbreng van betrokken dorpsgenoten, het nationaal
restauratiefonds, subsidies en
bijdragen van diverse fondsen
kan gestart worden met de uitvoering van het plan. De eerste
stap, de verkoop van het klooster
is 18 februari gerealiseerd. Als
geloofsgemeenschap zijn wij blij
met deze mooie bestemming van
het gebouw. Wij wensen onze
nieuwe buren – en de lokale gemeenschap - veel succes met de
realisatie van dit plan.

Reeuwijk

Achter de HH Petrus- en Pauluskerk in Reeuwijk is de
R.K.-begraafplaats gelegen. Via
een mooie laan van leilinden
komt men op de rustieke begraafplaats. Deze bomenhaag
straalt een serene rust uit, de
overgang van ons dagelijks leven naar een dierbare plek waar
we onze overledenen in stilte
kunnen gedenken.
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Het is donderdagmorgen 10 februari, langzaam komen de
mensen weer binnen in de zaal
voor de gebruikelijke viering
van 10.00 uur. Je ziet iedereen
blij kijken van hè, hè eindelijk
mogen we weer naar de viering.
Op 17 december 2021 kwam er
een verbod op het organiseren
van activiteiten in de Reehorst,
vlak voor de geplande kerstviering. Bijna twee maanden geen
viering (geen uitje) op donderdagmorgen.
De zaal is door onze koster Mevrouw Mourits (zie de foto) weer
helemaal op orde gemaakt. We
zijn benieuwd hoeveel mensen de
eerste stap weer durven te zetten.
Met een kleine twintig personen
valt dat niet tegen. Na de viering
is er dan het gezellig samenzijn
waar de meeste aanwezigen ook
wel een beetje naar verlangen.
Wil en Elly schenken de koffie en
thee, Ria gaat rond met de koek.
Vaak is er wel een van de aanwezigen jarig of is er een huwelijksjubileum en zijn de koekjes wat
groter. De nazit van een half uur

Bomenlaan

De
(onderhouds)werkzaamheden van de begraafplaats worden
verricht door een groep vrijwilligers. Jaarlijks wordt in januari
groot onderhoud gepleegd. Een
snoeibeurt waarbij dit jaar 22
vrijwilligers de laan vakkundig
onder handen genomen hebben.
Ook de overige bomen, struiken
en planten werden gesnoeid. Traditiegetrouw wordt er die middag
koffiegedronken met de bekende

Reehorst-vieringen

Familieberichten
‘Paula’-appeltaart.
Mede dankzij deze jaarlijkse
snoeibeurt kunnen wij de komende tijd weer genieten van een
prachtige laan die zijn charme
heeft in alle seizoenen: in de winter zijn kale takken, in het voorjaar

het ontluiken van knoppen en
blad. In de zomer een bomenhaag
dicht begroeid met ruimte waar
zonnestralen doorheen schijnen.
In de herfst een palet van prachtige kleuren.
Het secretariaat

Overleden
Mw. G.M.J. (Truus) van Settenvan Berkel
Mw. A.D. (Anneke) van de WerfSchlagwein
Mw. A.W. (Alie) Stamps-Nieuwenhuizen

is meestal geen probleem want
er is heel vaak veel te bespreken. Dat is ook logisch, met een
gemiddelde leeftijd ongeveer 85
jaar heb je veel meegemaakt en
valt er heel wat te bepraten.
Graag zouden we een oproep willen doen aan de mensen die nog
niet bij deze viering zijn geweest.
Schroom niet en kom ook eens op
donderdagmorgen, ook onder de
85 jaar ben je van harte welkom.
Voordelen van de Reehorst-vieringen: het is iedere week om
10.00 uur. Velen vinden dit een
prima tijd in verhouding met zondagmorgen 09.00 uur. U krijgt
twee keer per maand iemand van
het pastoraal team als voorganger en bij vijf weken in de maand
drie keer een gebedsleider. Ook
mensen die niet in het tehuis wonen zijn van harte welkom, voor
de sluiting waren dit er ongeveer
tien. Vanuit het tehuis zelf ko-

men er gemiddeld twintig personen. Eens per maand worden de
mensen van de gesloten afdeling
opgehaald voor de viering. Kun je
niet bij de viering zijn dan wordt
de communie één keer per maand
uitgereikt op de kamer. Buiten de
viering van donderdagmorgen is
er ook nog de weeksluiting op de
vrijdagavond om 19.00 uur voor
alle gelovigen en niet-gelovigen.
Dit doen we met de gezamenlijke
kerken. Eén keer per zes weken
zijn wij van de R.K.-geloofsgemeenschap daar om als gebedsleiders voor te gaan. Heeft u vragen over al deze dingen stel ze
aan een van de gebedsleiders of
bel het secretariaat. U leest het
goed, er valt genoeg op kerkelijk
gebied te vieren en te beleven in
de Reehorst. Wij doen dat als gebedsleiders met liefde omdat wij
vinden dat onze ouderen dit van
harte verdienen.
Leny, Arie en Leo

Reeuwijk

Ò ken ze financieel niet haalbaar.
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Fotomuur

Waddinxveen
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

Uit de pen van Beatrix

Reeuwijk

De pen heb ik aangepakt van
Marianne Ensing. Ik zal me even
voorstellen: ik ben Beatrix Slappendel. Ik ben katholiek opgevoed en opgegroeid in Waddinxveen. Met regelmaat ging ik met
mijn moeder mee naar de kerk.
Tijdens mijn basisschooltijd heb
ik met veel plezier gezongen bij
het kinderkoor St. Victor. Toen
de leeftijd kwam van het uitgaan,
ging ik vrijwel ieder zaterdagavond, voor het stappen uit, met
mijn vriendin naar de kerk hier in
Reeuwijk-Dorp.
Ik ben getrouwd met een Tempelier en we hebben prachtige
kinderen. We hebben ervoor gekozen om ze te dopen en ze hebben de communie gedaan. Onze
dochter heeft jaren gezongen
bij de CantaRellen en zingt nog
steeds graag. Zo nu en dan mag
ze weer even schitteren samen
met twee andere meiden. Ook is
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zij misdienaar.
Sinds 2004 woon ik met plezier in
Tempel. Heerlijk rustig, landelijk
en een gemoedelijke omgeving.
Met wat huisdieren en een moestuin is het heerlijk vertoeven op
ons stekkie.
Ik maak deel uit van de kinderwoorddienst. We zijn een gezellig
koppel dames dat ieder met haar
eigen kwaliteiten een bijdrage levert. Wat maakt de kinderwoorddienst zo leuk? De kinderen op
een eenvoudige, toegankelijke
manier de lezing uitleggen en
dan doorpraten waar het over
gaat. Dan komen er soms verrassende antwoorden. Vaak gaan
we dan ook nog wat knutselen
of kleuren wat ze dan mee kunnen nemen naar huis. Lijkt het je
leuk om ons team te versterken?
Spreek dan een van ons aan. Je
bent van harte welkom.
Voor nu geef ik de pen door aan…

Vastenactie
Ten behoeve van de Vastenactie
werden op 20 maart op het kerkplein mooie bakjes met bloeiende
plantjes in Nicaraguaanse kleuren verkocht. Ook werden er kleine paaskaarsjes verkocht. Verder
had iedereen de gelegenheid om
onder het genot van een lekker
kopje koffie/thee/ limonade even
met elkaar bij te praten.

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

Vanuit de locatieraad
Het is nu 1 maart. Corona 'lijkt'
achter ons te liggen, maar is nog
onder ons. Maar de wereld brandt.
Duizenden mensen zijn op de
vlucht om in veiligheid te komen.
Een week geleden zouden we
het nog over de stormen gehad
hebben, die ook onze kerk niet
zijn voorbijgegaan. Die schade is
weer opgelost. Maar ook over de
versoepelingen van corona en
hoe nu verder.
Ik had dan ook een stukje willen
maken om iedereen te bedanken

Palmpasenstokken
Wie? Alle kinderen van de basisschool
Wat? Palmpasenstokken maken
Waar? Via een thuispakket of in
de Victorzaal
Wanneer? Bouwpakket ophalen
op 8 en 9 april om 09.30 uur
Gezamenlijk maken op 10 april
om 09.30 uur in de Victorzaal.
Graag opgeven voor 1 april via
waddinxveen@sintjandd.nl
Meer informatie via waddinxveen
@sintjandd.nl

voor de tomeloze inzet tijdens de
coronatijd, over de inzet van de
mensen voor de Kerkbalans en het
oppakken van de VAC- activiteiten bijvoorbeeld de boekenmarkt.
Dat er, ook in coronatijd, altijd gelovigen naar de kerk kwamen om
samen de vieringen te beleven en
over het positivisme.
Maar nee. De wereld brandt. Bezorgdheid is op zijn plaats. Onze
gedachten zijn bij de slachtoffers. Laten wij ze gedenken in
ons gebed. God heeft het druk op
dit moment. Als er hulp van ons
gevraagd wordt, staan wij daar
klaar voor. Hoe en wat is nu nog
niet duidelijk. Maar de kerk staat
altijd open voor een gebed of een
kaarsje.

Waddinxveen

In de gang van de pastorie Reeuwijk is een grote muur die veel
herinneringen oproept. Aan deze
muur hangen nl. foto’s van dopelingen, communicanten en vormelingen van de afgelopen 16 jaren.
Aad en Jos hebben prachtige rails
opgehangen zodat de foto’s voor
alle leeftijden goed zichtbaar zijn.
Staat u misschien op een van deze
foto’s? Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust een keer
kijken, u bent van harte welkom!
Het secretariaat

Familieberichten
Gedoopt
Joey Vojtek
Bryan Filipe Sousa Piotrowski
Sophia Teresa Pereria de Sousa
Sterre Catharina Maria van Berkel
Overleden
Dhr. Z.B. (Zach) van der Poel
Mevr. C.H.M. (Toke) de Jong-van
Teijlingen
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Zij was er zelf bij. Het uitje in
2006 met vrijwilligers van onze
toenmalige Parochie Sint Victor
naar tingieterij/museum ’t Oude
Ambacht in Alphen aan de Maas,
van de bekende, helaas in 2018
op veel te jonge leeftijd overleden
Ties van Zon. Het doel was om

Waddinxveen

een passend Mariabeeldje te laten ontwerpen, aanvankelijk voor
de verkoop maar bij nader inzien
voor parochianen als waardering
voor gedane inzet voor onze geloofsgemeenschap. Na diverse
'proefexemplaren' ging er een
flinke voorraad van deze bijzondere beeldjes naar
Waddinxveen. Een aantal jaren geleden kreeg
Magda het verzoek om
een ingelijst overzicht
van de tot nu toe onderscheiden personen
te vervaardigen. Wie dit
kleinood de afgelopen
15 jaar hadden ontvangen, is nog een hele
uitzoekerij geweest. En
nu was Magda zelf aan
de beurt om het Mariabeeldje uitgereikt te krijgen. Op vrijdag 4 maart
jl. werd tijdens het koffiedrinken in haar eigen

Victorzaal voorafgaand aan het
opbouwen van de voorjaars-boekenmarkt van de VAC stilgestaan
bij al haar werkzaamheden binnen onze geloofsgemeenschap
gedurende vele, vele jaren. Iets
opnoemen wat zij niet heeft gedaan, is haast ondenkbaar. Momenteel is zij bestuurslid van de
Stichting tot Behoud van de Sint
Victorkerk en drijvende kracht bij
de VAC. Bij met name de boekenen kerstmarkt is zij - ondanks dat
de leeftijd gaat meetellen - nog
steeds de onmisbare spin in het
web. Vooral bij deze laatste activiteiten voerde zij jarenlang de
algehele regie met een uitgekiend plan van aanpak. Dit alles
vergt veel organisatietalent en
dat heeft de VAC veel opgebracht en is bijna niet in geld
uit te drukken. Om haar voor al
deze inspanningen te bedanken
is deze onderscheiding zeker op
zijn plaats.

Stormen slaan Sint Victorkerk niet over
Nog geen paar weken nadat wij
genoodzaakt waren om nieuwe
dakpannen te bestellen na storm
'Corrie' op 31 januari was het op
18 februari opnieuw flink raak.
Storm 'Eunice' raasde over ons
land en ook nu weer waren een
behoorlijk aantal dakpannen op
de zuidkant van het dak van de
Sint Victorkerk losgeraakt met
mogelijk lekkage als gevolg. Nu
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is onze onderhoudsploeg mans
genoeg om de pannen weer daar
te krijgen waar ze horen, maar feit
blijft dat er weinig aan te doen is.
Forse windstoten en draaiende
valwinden zijn natuurverschijnselen waartegen niets bestand is.
Uiteraard zijn er opnieuw nieuwe
dakpannen besteld. Echter, na
'Corrie' is de levertijd zeven maanden.

Vastenactie
Voor de Vastenactie (zie pagina 5)
gaan we in Waddinxveen wandelen.
Het programma:
Zaterdag 2 april tussen 09.30 en
11.00 uur Waddinxveen: wandelen
Zondag 3 april na de viering om
12.00 uur Waddinxveen: wandelen
- Familiewandeling 3 km: € 3,- Groene wandeling 5 km: € 5,-

Victorvieringen
In de vorige Voorloper heeft u er al
over kunnen lezen, een nieuw initiatief voortbordurend op bestaande successen: de Victorviering. We
gaan eens per maand een viering
organiseren die uitgebreider is dan
normaal en waar iedereen zich

- Afwisselende wandeling 10 km:
€ 7,50
Start is bij de Victorkerk, Zuidkade
175 en de routes zijn te koop bij het
secretariaat, telefoon 0182-612452,
per e-mail waddinxveen@sintjandd.
nl of op de dag zelf. Als je de route
gekocht hebt, kun je die ook op een
andere dag lopen. Deze activiteit is
bedoeld voor iedereen uit de parochie en ver daarbuiten.

welkom mag voelen. Elke maand
zullen wij een doelgroep in het bijzonder uitnodigen, denk aan o.a.
vormelingen, nieuwkomers, ouderen of alleengaanden, maar uiteraard is iedere parochiaan zoals
elke zondag welkom. Voor de allerjongsten is er crèche beschikbaar
en voor kinderen van de basis-

school is er tijdens de viering een
kinderwoorddienst. Aansprekende
muziek is er tijdens de liturgie en
na afloop (hopelijk) koffiedrinken
met iets anders dan het welbekende speculaasje. We hopen u allen
tijdens deze vieringen te ontmoeten. Houdt het Victorientje in de
gaten voor de exacte data.

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)
Gelukkig konden we weer de eerste VAC-activiteiten van 2022
organiseren. Er zijn al enkele
maandelijkse gezellige klaverjasavonden geweest, die we hopelijk
tot aan de zomer kunnen blijven
organiseren (nieuwe kaarters zijn
van harte welkom. Informatie over
het klaverjassen via lencornelisse@gmail.com). Daarnaast is er op
5 maart de halfjaarlijkse boekenmarkt geweest, een altijd goed
bezochte markt waar veel boeken een nieuwe eigenaar krijgen,
maar waar ook speelgoed, puzzels,

cd's, wijn en jam is te krijgen. Wel
nog met wat aanpassingen zoals looprichtingen en het gebruik
van meerdere ruimtes. De eerste
van de twee altijd goed bezochte
Victorbridgedrives van 2022 vond
op zaterdag 12 maart plaats. En
na de vieringen in de Victorkerk en
tijdens de openingstijden van het
secretariaat is het goed lopende VAC-winkeltje open met veel
VAC-producten.
Op de VAC-website kunt u de laatste informatie over de VAC-acti-

Waddinxveen

Magda Sirre onderscheiden met
Mariabeeldje O.L.V. van Waddinxveen

viteiten vinden: www.vac-victorkerk.nl. De VAC heeft daarnaast
ook een Facebookpagina met dezelfde naam: VAC-Victorkerk.
Komende data tot aan de zomer:
- Klaverjassen: 1 april, 6 mei en
3 juni.
Restauratie van de Sint Victorkerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint
Victorkerk, Waddinxveen
Giften zijn zeer welkom op bankrekening NL36 ABNA 0427471 249
31

Vieringenrooster

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl
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Gouda en Moordrecht/Gouderak
gaan lekkere koekjes bakken en de
opbrengst is voor El Arbol. Het project waarin educatie en informatie
over gezonde voeding en zelf redzaamheid centraal staan. Om dit
goed verantwoord en in de goede
hoeveelheden te kunnen doen, zal
dit worden gedaan door de Bakkerij ‘Hartig en Zoet’ van Gemiva.
De verkoop zal plaatsvinden bij de
activiteit van elke geloofsgemeenschap en dit zal worden vermeld in
de informatiebladen.

De jonge tieners van de Vormselgroep worden betrokken door hen
zelf marsepeinbonbons te laten
maken, inpakken en te helpen met
de verkoop. Wij hopen op een goede verkoop om aan het eind van de
vasten een mooie opbrengst over
te maken naar El Arbol. Alvast heel,
heel hartelijk bedankt.
MOV Gouda, Moordrecht/Gouderak
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zo 15

9.00
11.00

za 21

17.30
19.00

zo 22

9.00
11.00

EV
EV

EV

EV

EV
EV

EV

GEEN
EV

EV
EV

WCV
EV

WCV
Barmhartigh.

Barmhartigh.
EV
EV

EV

EV

EV
EV

EV

Gezinsviering
EV

EV

Kruisweg
Kruisverering

Donkere Metten
Kruisweg
Kruisverering

Kruisweg

EV
Kruisweg

Kruisweg

Kruisweg
Kruisverering

Donkere Metten
Paaswake
Paaswake
EV

Paaswake
Paaswake

Paaswake

EV

EV
EV

EV

EV
EV

EV
EV
EV

EV

EV

EV
EV

EV

EV
EV

EV
EV

EV
EV

EV

EV
EV

EV

EV

EV
EV

EV

EV
EV

EV
EV

EV
EV

EV

EV
EV

EV

EV

EV
EV

EV

EV = Eucharistieviering; WCV = Woord en Communieviering; Barmhartigh. = Viering van Barmhartigheid.
Voor actuele informatie zie: https://www.sintjandd.nl/vieringen/

Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: .......................................................
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Vastenactie

zo 27

9.00
11.00

Waddinxv.

Bankrekening
Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
....... t.n.v. Sint Johannes' Onthoofding,
................................................ Moordrecht

17.30
19.00

Reeuwijk

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Mevr. R. v.d. Nouweland,
Mevr. M. Oomen, de heer M. Helmes

za 26 mrt

Moordr.

Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Gouda
Joseph

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .......................... 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

van Moordrecht en weten nu veel
meer over wat er allemaal voor en
tijdens een viering gebeurt, we
hebben nagedacht over het huis
van God - is dat alleen de kerk,
of misschien ook nog wel ergens
anders? - en weet u dat het Onze
Vader in alle talen met hetzelfde
woord eindigt?
29 mei zullen ze in de H. Josephkerk in Gouda hun Eerste Communie ontvangen. We hopen op een
mooie en inspirerende voorbereidingstijd.
Marlieke Moons

Boskoop

Oosteinde 23, Moordrecht
Telefoon: .......................... 06-30897561

Afgelopen december zijn we gestart met de voorbereiding op
de Eerste Heilige Communie. Dit
doen we met een gezamenlijke
groep vanuit de geloofsgemeenschappen in Gouda en Moordrecht.
De groep is 25 kinderen groot
waarvan drie uit Moordrecht. Veel
kinderen kenden elkaar al, dus het
is heel snel een hechte groep aan
het worden. Elke bijeenkomst bestaat in elk geval uit het lezen van
een bijbelverhaal en een gesprekje met elkaar hierover. We hebben
een rondleiding gehad in de kerk

Bodegr.

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het
vieringenrooster
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358

Communicanten
Moordrecht/Gouderak

Tijd

R.K. Geloofsgemeenschap
St. Johannes' Onthoofding
Moordrecht/Gouderak

Datum

Moordrecht
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'Tijdens Pasen gebeurde er iets heel bijzonders. Nadat Jezus
op Goede Vrijdag aan het kruis stierf, stond Hij drie dagen later,
tijdens Pasen, op uit de dood. Ondanks al dat lijden en de dood,
is Pasen toch een ‘blij feest’, want na de dood is er nieuw leven.'
Maak verrijzenisbroodjes
Het recept voor deze bijzondere broodjes loopt
gelijk op met het verhaal over Jezus’ verrijzenis.
Doe het eerste broodje voor, waarbij je het verhaal
van Jezus’ lijden en dood vertelt. Vervolgens kan
het kind meehelpen bij het maken van de overige
broodjes.

Ingrediënten
•
1 pakket croissantdeeg of
bladerdeeg (voor circa 8 stuks)
•
50 gram suiker
•
1 eetlepel gemalen kaneel
•
50 gram gesmolten boter
•
8 marshmallows
Benodigde materialen:
•
Oven
•
Bakpapier
•
Een mes

Verwarm de oven voor op 200°C. Gebruik je croissantdeeg: snij het deeg
in driehoeken. Doe de overige ingrediënten in aparte bakjes: een bakje met
marshmallows, een bakje gesmolten
boter, en een bakje met suiker gemengd met kaneel.
'Jezus was gevangengenomen, waarna
Pilatus had geoordeeld dat Jezus aan
het kruis moest sterven. Met het kruis
op Zijn rug liep Jezus door Jeruzalem
naar de berg Golgota. Daar werd Hij samen met twee misdadigers gekruisigd,
en stierf Hij. Na Jezus’ dood vroeg Josef van Arimatea aan Pilatus of hij het
lichaam van Jezus mee mocht nemen.
Pilatus vond dat goed. Josef nam, samen met Nikodemus, het lichaam mee.
Zij hadden meer dan dertig kilo geurige
zalf meegenomen, gemengd met zoete
kruiden. Daarna wikkelden zij het lichaam van Jezus in doeken. Er was een
tuin vlak bij de plaats waar Jezus was
gestorven. En in die tuin was een nieuw
graf, waarin nog nooit iemand begraven
was. Daar legden ze Jezus neer.'

Rol de marshmallow (Jezus) door
de boter (zalf), suiker en kaneel
(kruiden). Leg de marshmallow nu
in het croissant- of bladerdeeg.
Vouw het deeg dicht (in doeken
wikkelen) en maak daar vervolgens een dicht bolletje (het graf)
van, zodat de marshmallow niet
meer zichtbaar is. Leg de deegbolletjes op het bakpapier en bak
ze volgens de aanwijzingen op de
verpakking (circa 10-14 minuten)
in de oven. Als de broodjes uit de
oven zijn ga je verder met onderstaand verhaal.
'Op zondagochtend ging Maria uit
Magdala heel vroeg naar het graf.
Toen ze bij het graf kwam, zag ze
dat de steen voor het graf weggehaald was. Ze rende terug naar
Petrus en zei: ‘Jezus is weggehaald uit het graf! En ik weet niet
waar Hij naartoe gebracht is.’ Meteen gingen Petrus en Johannes
naar het graf. Bij het graf aangekomen, gingen ze naar binnen.'

Pak een mes en snij het broodje
open. Wat zie je van de marshmallow (Jezus)?

'Het graf is leeg! Petrus en Johannes zagen de doeken liggen, ook de
doek die om het hoofd van Jezus
gezeten had. Toen zij de doeken
daar zo zagen liggen, geloofden zij
dat Jezus was opgestaan. Jezus
stond op uit de dood en Hij leeft
nog steeds. Hij waakt over ons en
zorgt vanuit de hemel voor ons!'

De Sprinkhaan

De sprinkhaan zegt:

