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Nr. 195 – za. 30 april t/m vr. 27 mei 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
1 mei – Ankerzondag: https://www.sintjandd.nl/document/wat-is-deankerzondag/
6 mei - Sam’s kledinginzameling
14 mei – Impulsdag
21/22 mei – Deurcollecte Nationale jongerencollecte
24 mei – Opening Feest van de Geest

Familieberichten
Overleden: J.(Jo) Visser-Abbenhuis, E.P.H.(Beb) de Bruin-Weijer,
P.H.(Peter) Brugman.
Dopeling: Joshua Peter Michel Scheer.

Ankerzondag 1 mei
Voor iedereen in de parochie is er de Ankerzondag om samen meer
over God en Zijn kerk te ontdekken, leeftijdgenoten te ontmoeten en
met elkaar de eucharistie te vieren.
U bent allen weer van harte welkom zondag 1 mei, vanaf 09.15 uur in
en rondom onze parochiekerk, H. Joseph, in Gouda.

Sam`s kledingactie en Oekraïne
Op vrijdag 6 mei van 8:00 tot 13:00 staan wij naast de kerk klaar om
kleding en schoeisel in ontvangst te nemen. Tijdens de actie
verstrekken wij overige informatie. Hoewel Sam’s zelf geen kleding

naar het buitenland brengt, willen zij u wel oproepen om zoveel
mogelijk bruikbare kleding te brengen. Want hoe meer kleding er
ingezameld en verkocht wordt, hoe meer geld Sam’s kan doneren aan
goede doelen, waaronder hulp aan de Oekraïne.
Michel en Wilma Kool

Diaconale Impulsdag 14 mei
De Diaconale Impulsdag heeft als thema: Samen – Geraakt & Goed
doen. Het is een dag voor iedereen en al onze geloofsgemeenschappen
leveren er een bijdrage aan. Meer informatie kunt u lezen in Voorloper 2
en op de website. Graag aanmelden mailto:parochie@sintjandd.nl

Feest van de Geest
De Willibrorduskerk is open voor bezoek op Hemelvaartsdag donderdag
26 mei, zondag 29 mei en 1ste en 2de 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. De openingsavond van Feest
van de Geest is op dinsdag 24 mei, 20.00 uur in de Oudshoornse kerk
in Alphen aan den Rijn, Oudshoornseweg 90. Meer informatie kunt u
lezen de Voorloper of op de website: http://www.feestvandegeestgroenehart.nl of bij coördinator Lia Nottelman of 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.

Crèche en Kinderwoorddienst zoeken vrijwilligers
In de Willibrorduskerk was het heel gewoon dat er elke zondag tijdens
de eucharistieviering crèche en kinderwoorddienst werd aangeboden.
Dit was voor Corona. We willen dit weer graag voortzetten. Met name
vrijwilligers voor de crèche zijn er momenteel te weinig. Wilt u ons
hierbij helpen? Zou u wellicht bij de kinderwoorddienst willen helpen,
en heeft u geen idee hoe dat gaat, Hoe u dat moet voorbereiden etc,
Kom dan vrijblijvend gewoon een keertje meekijken.
Lia Nottelman

Website www.sintjandd.nl
Onze website https://www.sintjandd.nl heeft steeds meer te bieden
voor de lokale geloofsgemeenschappen. Onder het kopje ‘Over ons’
stond al een tabje Bodegraven. Daar vindt u achtergrondinformatie,
bijvoorbeeld over de historie van de kerk. Vanaf nu komen er ook

actuelere berichten onder ‘Start/Magazine’. Onder andere de lokale
mededelingen zullen daar te vinden zijn. Neem ook eens een kijkje.
Tip1: wist u dat u direct terug naar de homepage gaat als u ergens op
een website op het logo linksboven klikt? Tip2: als een bericht
onderaan vervaagt, klik dan op de kop om het bericht te openen.

Gebedsintenties
Vr. 29 april – 9.00u - Jaargetijde voor Wim van Doorn, Dirk Boekhorst.
Za. 30 april 19.00u - Martin Dobber, Jan Piket, Adriaan en Lenie
Droogh – van Rossum, ouders Kromwijk – Bunnik.
Vr. 6 mei – 9.00u - Corrie van Velzen – Duits.
Zo. 8 mei 9.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij bidden
ook voor hun vervolgers dat ze tot inkeer mogen komen. ouders van
der Klauw – van der Meer, pastor van der Meer, ouders van Bunningen
– Schuttelaar en Jan van Bunningen, ouders Agterof – Pouw, fam.
Rietveld – Oonk, tante Sientje en Jan, Coks van Diemen – van
Veldhuizen, fam. Koot – van der Maat, Anny en Leo de Wit, Cor van der
Maat en ouders van Wijk – Voordouw, Cees Scheer, ouders ErnstWalraven en Gijs en Jos, Willem Verwoerd.
Vr. 13 mei 9.00u - Siem Overes.
Za. 14 mei 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij
bidden ook voor hun vervolgers dat ze tot inkeer mogen komen.
Ouders Joop en Willy Vergeer – Veelenturf, ouders Hoogeveen –
Duijvestijn, overleden. fam. Agterof – van der Steen, Harm Troost, Ans
Stolwijk – van Veldhuizen, Maus Vermeulen, Jan van Dijk, Kees de Wit,
Marnix Grüter, Will Heemskerk,
22 mei 9.00u – Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij bidden
ook voor hun vervolgers dat ze tot inkeer mogen komen. Pastor
Paardekooper, ouders Melchers – Raterman, ouders van Veen – van
der Salm en Cobi, Riet Klever – van Velzen,
Do. 26 mei 9.00u Hemelvaart - Fam. Vergeer – Bunnik.
Vr. 27 mei 9.00u - Ouders Adriaan en Corrie van Vliet – van Vuuren,
Wim van Doorn, Dirk Boekhorst.
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