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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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Pinksteren
Dit is het jaar van de sacramenten. In deze Voorloper
van Pinksteren extra aandacht voor de Eucharistie
en het Vormsel.
We hebben Witte Donderdag gevierd, de herdenking
van het Laatste Avondmaal. Op die avond brak Jezus
het brood, liet de beker met wijn rondgaan en vroeg
zijn leerlingen de maaltijd te blijven herhalen tot zijn
wederkomst. Op deze avond heeft Jezus de eucharistie ingesteld (de omslag verwijst daarnaar). Het is
niet meer alleen de avond dat Jezus de uittocht uit
Egypte, de verlossing van de slavernij viert, maar ook
de avond dat Jezus zichzelf aanbiedt als Verlosser
van de mensheid. Zo wordt het Laatste Avondmaal
en ook elke Eucharistie een teken van hoop en toekomst.
Momenteel bereiden tieners in onze parochie zich
voor op het Vormsel via het nieuwe vormseltraject
'Light The Fire'. Het komende Pinksterfeest, de herdenking van de komst van de Heilige Geest in de wereld, mag hen daarbij helpen zodat ze hun Vormsel
kunnen ervaren als hun persoonlijk Pinksterfeest.
Redactie Waddinxveen
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.

Parochienieuws

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.
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Heilige Geest Concreet
Vijftig dagen na Pasen mogen we
het pinksterfeest weer vieren.
Een subliem slotakkoord van een
hele paastijd. De heilige Geest
daalt neer over de apostelen, de
kerk wordt geboren, de eerste
christenen beginnen aan hun missie, de opdracht van de Heer zelf
gekregen: gaat heen, onderricht
alle volken, doopt ze in de naam
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en
leer ze te onderhouden alles wat ik u heb opgedragen.
Die Geest lijkt zo vaag. Bij God de Vader hebben
we allemaal wel zo onze beelden: Hij is de Schepper, de bron van alle leven, de grond van ons bestaan. Bij God de Zoon is het al helemaal duidelijk:
in Hem is God mens geworden, een en al liefdevolle barmhartigheid. Maar de God de Geest…
Als we in de Handelingen van de Apostelen over
de heilige Geest op Pinksteren lezen, lijkt het dat
we al niet veel wijzer worden. Joden uit allerlei
landen en streken horen anderen ineens in hun
moedertaal spreken. Het is zo’n wonderlijke vertoning dat buitenstaanders denken dat iedereen
stomdronken is. De Geest lijkt maar een vage
kracht waarvan je haast moet hopen dat hij niet
in je vaardig wordt.
Maar in dit verhaal schuilt nou juist het geheim en
onthult precies het tegenovergestelde! De Geest
bewerkt nogal wat in hen (en dus ook in ons!).
Mensen die elkaar gewoonlijk niet verstaan, begrijpen elkaar. 'In hun moedertaal' staat er zelfs,
zo vertrouwd.
De heilige Geest is Gods kracht die in ons werkzaam is. Paulus zou het later in een van zijn brieven beschrijven. De Geest schenkt geweldige
dingen: wijsheid, verstand, goede raad, sterkte,
wetenschap, godsvrucht, liefde voor Gods Naam.
De vruchten hiervan zijn zo mogelijk nog geweldiger: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbe-

heersing. Hoe concreet wil je het hebben?
In onze wereld zijn er heel andere geesten werkzaam. De geest van hebzucht en macht, van
trots en eigenbelang. De vruchten ervan zijn
verschrikkelijk. Mensen worden vermoord, volken slaan op de vlucht, levens worden verwoest.
Kennelijk wordt Gods Geest niet zomaar over je
vaardig.
We moeten bidden om die Geest. We moeten God
toch echt zélf toelaten in ons leven. Dán kan Zijn
Geest het goede werk in ons doen en leren mensen elkaar te verstaan.
Zullen we de opdracht van de Heer maar weer
opnieuw omarmen? Getuigen, in woord en daad,
van Zijn Geest en mensen opnieuw winnen voor
de liefde van God. De wereld heeft het nodig.
Pastoor Van Klaveren

Lid in de Orde
van Oranje Nassau
Monique van den Hoogen is dirigent, muzikaal leider,
productieleider vanuit projectkoor Cessibon en heeft
haar eigen onderneming De Zangzaak. Ze was koordirigent bij diverse (kerk)koren, onder meer in onze
parochie. Zij heeft duizenden mensen in de regio
geïnspireerd om muziek en zang hoog in het vaandel te zetten. Momenteel is zij muzikaal leidster bij
woon-zorgcentrum de Wulverhorst. Eerder was zij
voorzitter van scouting Jorisgroep.
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Bron en hoogtepunt van het kerkelijk leven,
zo wordt het sacrament van de Eucharistie
genoemd in de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie.
Een hoogtepunt in je leven, dat is de Eucharistie
op het moment van je Eerste Heilige Communie
als 7-/8-jarige. Het is een moment van intense
verbondenheid met Jezus in het Heilig Brood, het
Brood van het Leven. Dan neem je voor de eerste
deel aan het ontvangen van de communie. Het is
een feest, een moment om nooit te vergeten. Een
hoogtepunt was de Eucharistie bij het ontvangen
van de communie op het einde van de coronaperiode. Dat werd toen door velen beleefd als een
moment van grote vreugde in de verbondenheid
met Jezus en met elkaar. Er zijn ook momenten
waarop de Eucharistie en de communie, in tijden
van ziekte en rouw, een bron is die nieuw leven
en kracht geeft.
Eucharistie? Dat is een bijzonder Grieks woord,
dat dankzegging betekent.
Het sacrament van de Eucharistie doet ons denken aan Witte Donderdag. Op deze avond, de
vooravond van het Joodse Paasfeest, viert Jezus
het laatste Avondmaal met zijn leerlingen. Daarna begint zijn lijdensweg die tot Zijn kruisiging
zal leiden en uiteindelijk tot Zijn verrijzenis. Deze
avond krijgt daardoor een bijzondere kleur en intensiteit.

Voordat ze aan tafel gaan, wast Jezus de voeten
van zijn leerlingen (Johannes 13.1-15). Hij geeft
hen daarmee een voorbeeld: doe zoals Ik voor
jullie gedaan heb: weest elkaars dienaar. En dan
breekt Hij, na gedankt te hebben, het Brood en
deelt de Wijn uit. Het is een bijzondere maaltijd!
Jezus breekt het brood en zegt; dit is mijn Lichaam en Hij deelt de wijn uit en zegt dit is mijn
Bloed tot vergeving van de zonden (Lucas 22.1920).
En dan vraagt Hij aan zijn leerlingen en aan ons:
telkens als jullie het brood breken en de wijn drinken, denk dan aan Mij: herinneren, gedenken en
verwachten, dat doen we in de Eucharistie en
dat spreken wij uit met deze woorden: Heer Jezus Christus, wij gedenken uw lijden en dood en
wij belijden, totdat Gij komt, dat Gij verrezen zijt!
Eucharistie is met dankbaarheid vieren wat Jezus door zijn lijden en dood en zijn verrijzenis ons
gegeven heeft: zicht op nieuw en eeuwig leven.
Het sacrament van de Eucharistie doet ons ook
denken aan het verhaal van de Emmaüsgangers
(Lucas 24.13-35). Wat vertelt ons het Emmaüsverhaal? Het is het verhaal van twee leerlingen
van Jezus die op de Paasmorgen op weg gaan
naar het dorpje Emmaüs, dichtbij Jerusalem. Zij
zijn nog diep onder de indruk van Jezus’ lijden en
dood. Onderweg loopt Jezus, door hen niet herkend, met hen mee. Zij vertellen hun verhaal aan
hem, hun verdriet en teleurstelling.

Als Emmaüs in zicht komt, vragen zij hem bij hen
te blijven: mane nobiscum Domine! Blijf bij ons
Heer! En als ze dan later aan tafel zitten, herkennen zij Hem aan het breken van het Brood.
Zoals deze twee leerlingen, zijn ook wij als geloofsgemeenschap onderweg met onze vragen
en twijfels. De Heer zelf gaat met ons mee en
luistert naar onze vragen. Hij legt uit wat we niet
begrijpen. Zo verloopt de tocht, al pratende, snel
en zo komt het doel van onze tocht in zicht. We
willen dat Hij bij ons blijft: mane nobiscum Domine! Blijf bij ons Heer!
En in elke Eucharistieviering gaat Hij met ons aan
Tafel en breekt Hij het Brood met ons en deelt Hij
met ons de Wijn. En zo is Hij steeds opnieuw hier
en nu onder ons aanwezig.
Eucharistie vieren: als leerlingen onderweg zijn
met Jezus Christus en met elkaar. Luisteren naar
de woorden die over Hem staan opgeschreven,
doen wat Hij ons heeft voorgedaan: dienstbaar
zijn aan elkaar: wat gij aan de minsten hebt gedaan, hebt Gij aan Mij gedaan! Eucharistie en
Dienstbaarheid horen bij elkaar.
In de Eucharistie zijn wij in tijden van vreugde en
verdriet dankbaar voor de verbondenheid van Jezus met ons en bidden wij om kracht om te doen
wat Hij ons heeft voorgedaan.
Paul Schuurmans, diaken

Geloofsleerlingen
Gerrit, Patty en Alex vorderen gestaag op hun weg als
geloofsleerling. De liturgie en sacramenten zullen nadrukkelijk in de komende bijeenkomsten aan de orde
komen. We zijn op een fijne wijze samen op weg naar
zondag 19 juni Sacramentsdag, twee weken na Pinksteren. Een passende dag waarop zij hun sacramenten zullen ontvangen.
Werkgroep catechumenate
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Cadeautjes
Aangemoedigd door het thema van deze Voorloper
dook ik terug in mijn herinneringen naar die bijzondere dag in mijn ‘gelovige’ carrière. Mijn Eerste Heilige
Communie.
Ik weet nog goed dat we
een aantal woensdagmiddagen in de kerk hadden
om ons voor te bereiden
op wat het sacrament
inhoudt. Ik maakte tekeningen, plakte zakjes met
meel in mijn werkboek met
opdrachten rondom het
thema ‘levend brood’, hoorde waarschijnlijk diverse
verhalen en we oefenden waar we moesten staan op
het altaar. Belangrijker vond ik denk ik hoe mijn jurk
eruitzag en hoe mijn haar zou zitten. Ik had een prachtige kleurrijke jurk aan en mijn haar gevlochten en in
de krul gezet. Van de viering zelf heb ik enkel de foto’s;
niet echt actieve herinneringen.
Wel weet ik dat het na afloop feest was! Ik kreeg cadeautjes en de pastoor kwam zelfs nog even langs om
me te feliciteren. Het was leuk genoeg om te zeggen
dat ik mijn Vormsel vijf jaar later ook wilde doen. Maar:
de jurk was ingeruild voor een spijkerbroek en mooie
trui, het kapsel moest los blijven (beiden eigen keuze denk ik), de vicaris-generaal kwam in plaats van de
bisschop en ik kreeg wat kleinigheidjes in plaats van
de vele cadeaus met feest. Het ontvangen van de Heilige Geest viel misschien wat tegen in mijn jonge ogen.
Gelukkig ben ik nu ouder, weet ik dat ik nog steeds
groei in mijn ‘gelovige’ carrière en dat de cadeaus blijvender zijn dan dat ik toen als puber dacht. Elke keer
als ik ter communie mag gaan, word ik geraakt, voel ik
mijzelf een beetje lichter worden, verrijkt. Dan voel ik
mij geliefd, gedragen en geleid. Gevoelens, waarden,
emoties of gedachten, die ik met regelmaat weerspiegeld zie in de ogen van mijn bewoners als zij de communie ontvangen. Cadeaus die wij levenslang mogen
blijven ontvangen.
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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Terwijl ik achter de computer zit en een artikel voor de Voorloper moet schrijven over het
sacrament van het Vormsel, heb ik het raam
open en hoor ik de prachtige zanggeluiden
van verschillende vogels. De temperatuur is na
een stormachtige en koude week ineens aangenaam geworden. Echt voorjaar! En dat in de
Goede Week. Een week die door het voorjaar
zo’n symbolische betekenis krijgt, want door
het lijden van Jezus heen klinkt de verrijzenis
van de ontluikende natuur al door. 'Nieuw leven!'
Als u dit artikel leest zijn we al op weg naar Pinksteren. Pinksteren heeft veel raakvlakken met het
Vormsel. Beiden gaan over de Heilige Geest. En
het praten over de Geest is altijd een lastige. Die
Geest laat zich niet zomaar pakken in een paar
woorden.
Vormsel toen
Zo is het praten over uw/jouw Vormsel in verleden
tijd ook een lastige. Wat kan u zich nog herinneren
van het moment dat u het Heilig Vormsel ontving?
Voor de oudere generatie is dit misschien op een
moment in de lagereschooltijd geweest waarbij
de pastoor op school langskwam en het Vormsel
toediende. Voor de iets jongere generatie zal het
Heilig Vormsel in groep 8 (zesde klas toen nog) na
een korte voorbereidingstijd zijn toegediend.
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Het was een logische stap vanuit de opvoeding die ik van mijn
ouders kreeg en de school waar
ik op zat. Daar werd nog katechese gegeven over het sacrament van het Vormsel. Maar in de jaren ‘70 waar ik over spreek was het
zeker niet meer vanzelfsprekend om het Vormsel te
doen. Het was al de tijd van verzuiling, waarbij ook
in het levensbeschouwelijke afzonderlijke groepen
ontstonden. In de meeste parochies wordt nog
steeds in groep 8 een klein jaar voorbereiding gegeven op het Vormsel en vlak voor het verlaten van
de basisschool wordt het Vormsel dan toegediend.
Vormsel nu
Toch wordt door pastores het belang benadrukt
van een langere voorbereidingstijd. Om zo vooral
een bewuste vorming te ondergaan om daarna
op jongvolwassen leeftijd ‘bewust’ voor het Heilig
Vormsel te mogen kiezen en dit te mogen ontvangen.
Het Vormsel komt van het Latijnse woord ‘confirmatio’, dat ‘bekrachtiging’, ‘versterking’ betekent.
Als je met het Vormsel de kracht van de Heilige
Geest mag ontvangen dan mag je dit vooral ervaren en nodig hebben wanneer je met grotere
zelfstandigheid en volwassenheid door het leven
gaat. Wat die Geest betekent in jouw leven heeft
een vormingsproces nodig. Juist omdat die Geest
zo moeilijk te vatten is in een paar woorden. Het is
geen les die je kunt leren in een project van een jaar.
En zeker niet kunt begrijpen als je nog kind bent.

Ja, onder deze generatie val ik ook! Eerlijk gezegd
kan ik mij daar alleen nog de foto’s van herinneren en het boekje dat ik moest maken tijdens de
voorbereiding op het Vormsel. Een foto dat ik
tussen mijn ouders instond en zij hun hand op
mijn schouder legden. Een mooi beeld, want zij
stonden achter mij. Het boekje heb ik bewaard
om als herinnering de dag van het vormsel vast
te kunnen houden.

Nu wij op weg naar Pinksteren zijn, is het mooi om
stil te staan bij de Heilige Geest. De leerlingen van
Jezus konden niet zonder de kracht van de Heilige Geest. Zij ontvingen van Jezus, opgestaan
uit de dood, de Heilige Geest. Zij kregen nieuwe
moed om het geloof te verkondigen.

Verder ben ik mij niet bewust geweest van de stap
die ik ging maken en wat dit voor mij verder zou betekenen. Het Vormsel doen hoorde er gewoon bij.

Maar wie is de heilige Geest en hoe kan ik Hem
ervaren in mijn leven?
Het blijft lastig om hier een concreet antwoord op

te geven. Die Geest laat zich maar moeilijk vangen in een pasklaar antwoord. De werking van de
Geest is niet tastbaar of meetbaar.
Met Pinksteren lezen we in Handelingen 2 over
de komst van de heilige Geest. Dit wordt aan de
hand van beelden verteld, want ook daar was
geen pasklaar antwoord te geven over hoe de
Geest te werk ging. Er kwam in ieder geval een
intens gevoel over de leerlingen heen.

'Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een
hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden
geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op
ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld
van de Heilige Geest'.

De beelden maken duidelijk dat er zich iets spectaculairs voltrok wat niet te bevatten was.
Vuur als beeld van ‘vurigheid’, dat enthousiasme
en bezieling geeft. Wind als beeld dat verfrist en
in beweging brengt en als duwtje in de rug.
Met andere woorden, wanneer je de Geest ontvangt, voltrekt dit zich in je binnenste. Je wordt
ten diepste geraakt met goede gaven. En dat voel
je! De Geest is een zachte kracht in je binnenste die
je hart verwarmt. Dit doet je in vuur en vlam zetten
en hiervan wil je delen (getuigen) met de ander.
Wanneer de vormheer zijn handen uitstrekt over
de vormeling en met chrisma een kruis maakt op
het voorhoofd dan wordt de kracht van de Heilige
Geest op een bijzondere manier aan de vormeling
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gegeven. De handoplegging is een teken dat de
Heilige Geest persoonlijk bij je komt. De olie en
de zalving dringt door in je huid, want de Heilige
Geest wil in je hart wonen om je van binnenuit altijd te helpen en kracht te geven. De Heilige Geest
helpt je om je talenten niet voor jezelf te houden
maar je vanuit jouw kracht in te zetten voor de
ander. Met deze daden draag je je geloof uit.
De vormelingen mogen na het vormingsproces,
op jongvolwassen leeftijd, bewust
kiezen voor het geloof in de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Dit vormingsproces gaat natuurlijk ook na
het Vormsel door. Wij blijven leerling
van Hem om zo te blijven groeien in
relatie met Hem en naar Zijn voorbeeld te leven.
Dit is niet makkelijk! Want kunnen
wij elke dag opnieuw een 'ja' geven
aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? De
ene dag misschien wat makkelijker dan de andere dag. Als wij dagelijks om de kracht van de
Geest vragen en Hem betrekken in ons leven dan
zal Hij er zijn en mogen wij daar de vruchten van
plukken. De vrucht van de Geest is Liefde, Vrede,
Geduld, Vriendelijkheid, Vertrouwen, Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing.
Ik wens allereerst de vormelingen die in hun vormingsproces naar het Heilig Vormsel staan, maar
ook jou/u, een mooie tijd naar Pinksteren toe en
mogen wij met elkaar bidden om de komst van de
Heilige Geest met het aloude gebed tot de Heilige
Geest (Veni, Sancte Spiritus).

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend Uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Saskia van Winden, pastoraal werkster
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Pinksternoveen in onze geloofsgemeenschappen:
‘De Geest verbindt’
Vele jaren zijn er in het Groene Hart
Pinksternovenen georganiseerd. Dit
gebeurde vooral vanuit Alphen en
Aarlanderveen waar de oorsprong van
de noveen ligt. Door corona kon de
noveen al twee jaar niet meer georganiseerd worden. Het is daarna niet gelukt de Pinksternoveen in het Groene
Hart weer op te starten. Zou hiermee
een prachtige traditie eindigen?
We hebben ‘de koppen bij elkaar gestoken’ en besloten: we pakken het
op. Niet meer zo groots: het wordt
nu een ronde langs de zes gemeenschappen van
parochie Sint Jan de Doper en de parochies St.
Barnabas in Haastrecht en H. Bartholomeus in
Schoonhoven. De voorgangers zijn de plaatselijke gebedsleiders.

Sint Jandag 2022
We kunnen weer samenkomen en vieren
met jong en oud, uit alle gemeenschappen, komt allen!

We nodigen u uit voor de noveen, om een of misschien wel negen dagen mee te bidden om de
komst van de Heilige Geest. We wensen u een Zalig Pinksteren.
Werkgroep Pinksternoveen
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Route Pinksternoveen 2022
Vrijdag 27 mei
19.30 uur

Sint Willibrorduskerk
Overtocht 20, Bodegraven

Thema:
Bidden

Zaterdag 28 mei
19.30 uur

H. Joannes de Doperkerk
A.P. van Neslaan 50, Boskoop

Thema:
Vergeven

Zondag 29 mei: in de vieringen om 09.00 en 11.00 uur

•
•
•

Thema:
Delen

Maandag 30 mei
19.30 uur

H. Bartholomeuskerk
Wal 61, Schoonhoven

Thema:
Gastvrijheid

Dinsdag 31 mei
19.30 uur

H. Josephkerk
Aalberseplein2, Gouda

Thema:
Troost

Woensdag 1 juni
19.30 uur

Sint Johannes’ Onthoofdingkerk,
Oosteinde 23, Moordrecht

Thema:
Vertrouwen

Donderdag 2 juni
19.30 uur

Sint Victorkerk
Zuidkade 176, Waddinxveen

Thema:
Zorgzaamheid

Vrijdag 3 juni
20.00 uur

op het plein voor de Ned. Hervormde kerk
Kerkplein 9, Haastrecht

Thema:
Welkom zijn

Zaterdag 4 juni
19.30 uur

H.H. Petrus- en Pauluskerk
Dorpsweg 22, Reeuwijk

Thema:
Zingen

•

Zondag 26 juni om 11.00 uur
H. Joannes de Doperkerk, Boskoop
Feestelijke Eucharistieviering, waarin
ons pastoraal team voorgaat
Crèche aanwezig
Aandacht voor de kinderen in de
viering
Na de viering: High Tea! Neem allemaal
iets lekkers mee, we delen het met
elkaar!
Kick-off Wereld Jongerendagen 2023 Lissabon:
oud deelnemers ontmoeten nieuwe WJD-ers

Diakenwijding Ad van Luijn
Op zondag 22 mei zal bisschop Van den Hende
Ad van Luijn door handoplegging en gebed diaken wijden. De wijdingsplechtigheid vindt plaats
tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kapel van Bovendonk, de opleiding voor late roepingen. Ad van Luijn studeert via Vronesteyn aan de
Priesteropleiding Bovendonk. Voor Ad van Luijn is
de diakenwijding een stap op weg naar de priesterwijding. Deze vindt plaats in het najaar in de

HH. Laurentius en Elisabeth-Kathedraal.
Ad van Luijn startte in 2016 met de priesteropleiding, nadat hij in het voorjaar van 2015 weduwnaar was geworden. Ad woonde met zijn gezin
in Waddinxveen en is voorzitter geweest van de
locatieraad en vicevoorzitter van het parochiebestuur.
Correspondentieadres: Park Vronesteyn 14, 2271
HS Voorburg
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De zomerleesavonden van vorig jaar waren
niet om naar huis te schrijven, het was koud,
kil en drassig. Maar indrukwekkend was wel! In
stilte lazen we met elkaar de encycliek ‘Fratelli Tutti’ om vervolgens te delen wat je had geraakt, hoe de encycliek woorden gaf aan jouw
geloof. Er was geen discussie, geen dispuut,
het was respectvol luisteren naar elkaar.
Dit jaar zijn er weer zomerleesavonden in de
tuinen van onze kerken. Dit jaar zal het wel zonnig en droog zijn, fluiten de vogels het hoogste
lied, verwarmd de avondzon jouw
handen die in alle rust de bladzijnen omslaan van ons boek: Titus
Brandsma, van held tot heilige.
We maken (opnieuw) kennis met
Titus Brandsma, lezen waarom hij
heilig is verklaard? Brandsma was
een veelzijdig man. Niet alleen pater Karmeliet, maar ook een van de
eerste hoogleraren Wijsbegeerte
en rector aan de Katholieke Uni-

Pelgrimini 2022
Dit jaar is de Pelgrimini op zaterdag 15 oktober. De eerste stempel in je pelgrimspaspoort
ontvang je in je eigen kerk, nadat er is gezongen, gebeden en de pelgrimszegen over jou is
neergedaald.
Er zijn dus 8 startplaatsen omdat er ook 8 kerken
zijn: Bodegraven, Boskoop, Gouda, Haastrecht,
Moordrecht, Reeuwijk, Schoonhoven en Waddinxveen. Midden in de Krimpenerwaard komen
al onze pelgrimswegen bij elkaar, zo gaat dat als
je op weg bent naar je bestemming.
We worden stil bij de Lourdesgrot in Schoonhoven, om uiteindelijk - via Oudewater - thuis te
komen bij Maria ter Weghe. Daar zingen we haar
lied, horen we een bijzonder verhaal en klinkt ons
8

versiteit Nijmegen. Een toonaangevend persoon
in de herontdekking van de Nederlandse mystiek,
zelf mysticus, een ondergewaardeerde theologische hoogvlieger en toch dicht bij de gewone
mensen. Niet op de laatste plaats werd hij ook
bekend als verzetsheld en martelaar.
Zeven wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Titus Brandsma Instituut belichten in
dit prachtige full colour geïllustreerde hardcoverboek ieder aspect uit het leven van de bewonderenswaardige mens die Titus Brandsma was.
Onze leesavonden zijn op 12 juli in Moordrecht,
14 juli in Gouda, 19 juli in Haastrecht en op 21 juli
in Waddinxveen steeds van 19.30-21.00 uur. De
laatste avond sluiten we af met
Friese kruidkoek en Berenburger
of een andere smaakvolle combinatie 😊 
Er is plaats voor 15 deelnemers,
opgeven voor 1 juli via parochie@
sintjandd.nl. Ons boek is te bestellen bij uw lokale boekhandel
en kost € 19,95.
Rob Lijesen, pastoraal werker

pelgrimslied van maar liefst 8 strofen lang.
Inschrijven kan nog niet, dat komt later. Het enige
wat je nu moet doen, is de datum van zaterdag
15 oktober reserveren voor een dag van bezinning, beweging en ontmoeting!
Uiteindelijk geven de vijf stempels in je pelgrimspaspoort recht op een getuigschrift dat je de
Pelgrimini hebt volbracht
Rob Lijesen, pastoraal werker
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Zomerleesavonden

Priester en oorlogsheld Titus Brandsma
heilig verklaard op 15 mei
De Nederlandse priester en oorlogsheld Titus
Brandsma wordt heilig verklaard op 15 mei,
bijna tachtig jaar na zijn dood. Voorwaarde
voor een heiligverklaring was dat er op zijn
voorspraak een wonder gebeurde: een Amerikaanse pater is in 2004 genezen van kanker
nadat hij tot Brandsma had gebeden. Ik heb
een bijzondere verering voor deze held omdat
ik met mijn 2e doopnaam naar hem vernoemd
ben. Mijn grootouders waren van Friese afkomst en mijn moeder heeft pater Titus gekend.
Karmeliet
Titus Brandsma werd in 1881 geboren in Friesland
en trad op 17-jarige leeftijd toe tot de kloosterorde van de Karmelieten. Later werd hij priester
en sinds de jaren ‘20 was hij verbonden aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen, eerst als hoogleraar en later als rector magnificus.
In de jaren ‘30 begon Brandsma zich openlijk tegen het nazisme te verzetten.
Titus Brandsma was in de oorlogstijd geestelijk
adviseur van het katholiek onderwijs. De Nazi’s
verboden katholieke scholen om joodse kinderen
op te nemen. Titus Brandsma liet de katholieke scholen weten dat zij het predikaat katholiek
zouden verliezen als ze joodse kinderen zouden
weigeren.
In de gevangenis in Scheveningen
schreef hij een gedichtje waarin hij zei:
'Ik ben gelukkig in mijn leed,
...want U, o Jezus, bent bij mij'

Titus was journalist en geestelijk adviseur van de
katholieke pers. Hij adviseerde kardinaal De Jong
een brief te schrijven aan de katholieke dagbladen met het bevel Duitse advertenties te weigeren. Hij bood aan deze brief rond te brengen.
Tijdens die rondreis in 1942 is hij verraden door

een hoofdredacteur, werd opgepakt en via Scheveningen en Westerbork naar Dachau gebracht.
In Dachau troostte hij anderen gevangenen door
ze te vertellen over het lijden van Jezus, ook al
was dat streng verboden. Daar gaf hij nog lijdensmeditaties aan de gevangenen, troostte velen en verzorgde heimelijk de zieken.
Hij bewaarde zijn humor, deelde zijn eten en bad
voor de Duitsers. Hij bleef rustig en tevreden. Hij
overleed in 1942 in concentratiekamp Dachau.
In 1982 werd aan Brandsma postuum het Verzetsherdenkingskruis toegekend. Drie jaar later besloot paus Johannes Paulus II hem als martelaar
zalig te verklaren, de laatste stap op weg naar een
heiligverklaring. Zijn feestdag is op 27 juli.

Titus Brandsma schreef op 22-1-1942 in de
politiegevangenis in Scheveningen:
'God zegene Nederland. God zegene Duitschland.
Geve God, dat beide volkeren weldra weer in
vrede en vrijheid naast elkander staan in zijn
erkenning en tot zijn eer, tot heil en bloei van
zoo na verwante volken.'

Pastor Winfried Titus Maria Kuipers
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Het is al even geleden dat het vormseltraject van
start is gegaan, maar de vormelingen hebben de
afgelopen tijd niet stilgezeten! Ze hebben zich
namelijk ingezet voor de Vastenactie. Het goede
doel van de Vastenactie was El Arbol. Deze stichting zet zich in voor de natuur, het milieu en de
verbetering van de levenskwaliteit in Nicaragua.
Met verschillende activiteiten hebben de vorme-

Vormingstraject
Na de zomervakantie starten we een nieuw vormingstraject voor alle jongeren die volgend schooljaar naar
groep 8 gaan. Met een combinatie van geloofsontwikkeling, plezier en gezelligheid werken we toe naar het

lingen geprobeerd om zo veel mogelijk geld op te
halen. Zo hebben de vormelingen plantjes verkocht in Reeuwijk. Daarnaast hebben de vormelingen marsepeinen bonbons gemaakt en verkocht in Gouda en Moordrecht. Het waren leuke
activiteiten waarbij de vormelingen zich hebben
ingezet voor de medemens en tegelijkertijd kennis hebben gemaakt met de verschillende kerken.

Vormsel. Op dinsdag 21 juni houden we een vrijblijvende infoavond waarin we meer vertellen wat het inhoudt.
Aanmelden voor deze avond kan via onze website:
www.sintjandd.nl
Namens vormselwerkgroep, Peter Scheer

Martelaren van Gorcum
Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in
Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Martelaren van Gorcum. Het bedevaartsoord Brielle wil daar dit
jaar op een bijzonder wijze bij stilstaan en op
9 juli met velen de Nationale Bedevaart vieren.
Komt u ook? De Nationale Bedevaart begint
om 11.00 uur met een plechtige Eucharistieviering met Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant en wordt rond 15.30 uur afgesloten met
een sacramentsprocessie. Breng alvast een
bezoek aan Brielle en ga online op bedevaart.
Scan de QR-code of klik op de video. Voor deze
pelgrimage hoeft u de deur niet uit.
Of loop een keer de Geuzen- en Martelarenroute
(‘Bezinningsroute vrijheid en verdraagzaamheid,
de Geuzen- en Martelarenroute’). Dit is een twee
kilometer lange wandelroute die loopt door de historische vestingstad Brielle en eindigt bij de Bedevaartskerk. Op 1 april 1572 namen de Watergeuzen
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Brielle in en veroverden de stad op de Spanjaarden.
Het was de eerste stad die viel en er wordt gesproken over de bevrijding van Brielle. Maar de gebeurtenissen leidden ook tot de gevangenneming van
de latere martelaren. De ‘Geuzen- en Martelarenroute’ laat de wandelaars stilstaan bij deze complexe geschiedenis met vragen rond de thema’s
vrijheid en verdraagzaamheid. Scan de QR-code.
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Vormelingen zetten zich in voor de vastenactie

Parochievernieuwing Conferentie:
Als God renoveert
Inmiddels is de term al een aantal keren gevallen: parochievernieuwing,
ook wel missionaire parochie genoemd. In gedachten nam ik iedereen
mee naar de conferentie die op 24 en
25 maart plaatsvond in Breda. Want
parochievernieuwing is geen Gouds
feestje, het is een wereldwijde beweging die zich als een olievlek verspreid.
Veel van deze parochievernieuwing is
gebaseerd op een tweetal boeken, het
Amerikaanse 'Rebuilt' en uit Canada
'Als God renoveert'. De schrijver van het
laatste boek, Fr. James Mallon, was in
Nederland om meer te vertellen over zijn
ervaringen met parochievernieuwing.
Twee dagen bezochten zo’n 1.000 rooms
katholieke gelovigen deze conferentie
om zijn verhaal te horen en te beleven, want een
belevenis dat was het zeker.
Bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers, kloosterlingen, bijbelgroepen, parochianen
en geïnteresseerden waren daarbij aanwezig om
dit te ervaren. Ieder van ons werd gegrepen door
wat er gebeurde. Deze energie koesteren wij en
wij willen deze overbrengen naar onze eigen parochiegemeenschap. We zijn weer aan het dromen geslagen, want als we dit kunnen bereiken,
zou dat geweldig zijn!
We hebben het verhaal gehoord hoe deze priester
van een krimpende geloofsgemeenschap weer
een bloeiende parochie wist te maken. Dat ging
niet in één keer maar inmiddels is hij al weer in
een tweede parochie aangesteld waar hij weer
hetzelfde voor elkaar krijgt: terug naar de basis
van het christendom.
Hij gaf ons drie sleutels om dit te bewerkstelligen:

1. De kracht van de Heilige Geest
We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig.
De bezieling, het vuur in ons voor ons geloof en
de overtuiging dat het gaat lukken om de kerk
weer nieuw leven in te blazen.
Niet onbelangrijk hierbij is bidden. Bidden voor de
toekomst van de kerk, maar ook bidden voor elkaar
en voor anderen die dit nodig hebben, is voor ons
katholieken niet gebruikelijk. Vaak wordt er gebeden met een onze vader of wees gegroet, maar
echt bidden om iets dat ons bezig houdt, is de
meesten van ons niet gegeven, maar het doet zeker iets met ons. Ik heb het nu al diverse keren zien
gebeuren en als je het probeert, zal het je versteld
doen staan hoe dit mogelijk is en hoe mooi het is
als iemand tegen je zegt, 'ik zal voor je bidden'.
Wat ik tijdens deze conferentie als een mooie
vorm van bidden heb ervaren, is hardop bidden
voor de intentie van de ander en dat die ander die
je gebed hoort daar dan kracht uit kan putten. Ò
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In de bijbel staat immers geschreven dat de leerlingen op weg gingen om het verhaal van Jezus
te verkondigen. En hier begint dan ook onze missie: verkondig het verhaal. Dit is meteen al een
lastige opgave, als katholieken zijn wij dit immers
niet meer zo gewend. We moeten dus zoeken
naar een manier die bij ons past. Fr. James Mallon heeft hiervoor gebruikgemaakt van de Alphacursus, een cursus die ook in onze parochie
wordt gegeven.
Wat is Alpha? De plek waar je jezelf mag zijn. De
plek waar je alles mag delen, waar je mag twijfelen en waar je welkom bent. Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je
wat het christelijk geloof inhoudt. Deze cursus is
bedoeld voor zowel gelovigen als niet-gelovigen.
Voor jezelf of voor mensen die je kent en die meer
willen weten van het geloof of leren over God en
Jezus en wat de leer is van de drie-eenheid. We
leren van elkaar en van de diverse sprekers wat
het betekent om christen te zijn, niet meer en
niet minder, dat is de basis.
En als er uit zo’n groep van de Alpha-cursus dan
mensen nieuwsgierig worden en op zondag binnengaan om een viering te beleven, laten we dan
die gastvrije kerk zijn. En dan niet alleen door een
welkomstteam aan de ingang, maar laten we dan
ook ruimte voor hen maken. Schuif een stukje op
in de bank en geef iedereen het gevoel dat hij
welkom is. Nodig de mensen om je heen eens uit
voor de koffie na afloop van een viering of maak
gewoon eens een praatje met iemand die je niet
kent. Want daar waar je je welkom voelt, wil je terugkomen. Hier ligt een hele simpele opdracht
voor ons allemaal.
3. Goed leiderschap
Parochievernieuwing valt of staat bij goed leiderschap. Als het pastorale team niet achter vernieuwing staat, gebeurt er niets. Maar ook voor de leden van het pastorale team is dit het inslaan van
een nieuwe weg en daarom is het belangrijk dat
dit ook door anderen wordt gedragen. Met een
12

groep van vernieuwers nieuwe wegen in durven
slaan, met vallen en opstaan. In Nederland staat
de parochievernieuwing nog in de kinderschoenen. We zullen hier onze eigen weg in moeten vinden en dit lukt misschien niet in één keer. Soms
zullen we verkeerde keuzes maken en dit dan
bij moeten stellen. Dit betekent echter niet dat
we niet achter onze plannen staan, maar dat we
steeds kijken hoe het gaat. We maken, net als Mozes, een tocht richting beloofde land, maar voor
ons ligt de woestijn. We weten niet hoe en waar
we zullen eindigen, maar we gaan wel op pad.
Kortom, genoeg inspiratie om de volgende stappen te zetten. Mocht u na dit verhaal meer willen weten of heeft u ideeën over de toekomst,
dan gaan we graag met u in gesprek. Mailen via:
altaarteam.gouda@sintjandd.nl
Angelique Deichmann

Eerste Heilige Communie
De kinderen in onze parochie die zich hebben voorbereid op de Eerste Heilige Communie, zullen voor het
eerst deelnemen aan het sacrament van de Eucharistie. De Eerste Heilige Communie maakt samen met
de Doop en het Vormsel deel uit van de initiatiesacramenten. Met deze drie initieer je je als christen.
De ouders hebben deze stap ingezet en hebben bij
het Doopsel uitgesproken hun kind op te laten nemen in de gemeenschap van christenen en het geloof
uitgesproken dat hun kind gedragen zal worden door
een liefdevolle God. De rol van de ouders is van groot
belang bij het overdragen van het geloof en bij het laten groeien van het kind in het geloof.
Als kerk helpen wij hierin van harte mee en zo ook bij
de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Het
feest van de Eerste Heilige Communie is een groot
feest dat je leven lang in herinnering zal blijven. Ik gun
het de communicantjes dan ook dat zij een mooie dag
mogen hebben en als zij dan voor het eerst de Heilige
Communie zullen ontvangen, dat zij mogen ervaren
dat Hij ben hen is.
Saskia van Winden, pastoraal werkster
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Ò 2. Evangelisatie

Afscheidsbrief Nellie Plaizier
Beste mensen,
Na ruim dertien jaar werken in de parochie ga ik
een nieuwe stap zetten. Een stap op een weg die
me steeds weer verbaast. Want hoe is het toch
mogelijk…
Het begon al bijzonder. Ik was logopediste en wilde zo graag in de kerk werken. Maar ik had niet
de juiste opleiding en in die tijd had ik geen mogelijkheid om me om te scholen. Dus wat dan? Ik
zat best in de put met mijn verlangen waar ik niks
mee kon. Ik heb gebeden om een oplossing, een
mogelijkheid voor mij. Niet veel later stond er een
advertentie in het toenmalige parochieblad: Boskoop zocht een parochiecoördinator. Ik wist: dat is
voor mij! En zo is mijn werk-in-de-kerk begonnen.
Een nieuwe bijzondere wending kwam toen ik vijf
jaar geleden in een bespreking zat met allemaal
pastores, op een na: ik. En ik voelde heel sterk: ik
wil het nog steeds! Theologie studeren en pastoraal werker worden! Toen is de bal heel snel gaan
rollen. Inmiddels heb ik mijn bachelor behaald en
ben ik gestart met de master. Studeren is niet
makkelijk, maar ik blijf het een feest vinden. Er is
zó veel boeiends te leren over ons geloof, de kerk
en haar geschiedenis en de Leer, de Bijbel, de sociale leer van de kerk, enz., enz. We hebben een
rijk geloof hoor!
Vorig jaar heb ik bisschop Van den Hende een
brief geschreven, over hoe ver ik was met mijn

studie en dat ik nog steeds verlangde op een keer
als pastoraal werkster aan de slag te gaan. Ik
werd uitgenodigd en er zijn een aantal gesprekken gevolgd. En die hebben geleid tot een voorstel
van de bisschop om als pastoraatsondersteuner
aan een pastoraal team te worden toegevoegd.
Een geweldig voorstel vond ik dat. Ik heb ja gezegd. Het balletje is verder gerold en kwam uit in
parochiefederatie Vlietstreek, bij pastoor Bakker.
Ik zou daar als ondersteuner van het pastoraal
team als catecheet aan de slag kunnen gaan. Of
ik dat wilde?
Per 1 mei start ik in de Vlietstreek aan een hele
nieuwe etappe van mijn bijzondere weg. De afgelopen dertien jaar heb ik met heel veel mensen
mogen werken aan en in onze parochie. Wat begon in Boskoop breidde uit naar werk voor de hele
parochie Sint Jan de Doper. Samenwerken met
het pastoraal team, de secretariaten en vele, vele
vrijwilligers. Wat gebeurt er veel, wat willen we
veel. Het is werk dat nooit af is, soms is het een
zware klus, dan weer vliegt het.
Graag wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen dat ik altijd gekregen heb. Gelukkig blijf ik gewoon als parochiaan hier wonen, dus kan ik zeggen: tot ziens! Moge Gods zegen rusten op elke
nieuwe stap die we met elkaar zetten in de verschillende parochies, bouwend aan Christus’ Kerk.
Nellie Plaizier
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Feest van de Geest

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

Eerste Heilige Communie 2022
De kinderen die op 19 juni hun
Eerste Heilige Communie doen
zijn:
Ruben, Jenthe, Daphne, Rosalin,
Stella, Eva, Jason, Sem, Jessica,

Amber, Ruben, Meike, Laura, Thomas. Op de foto ontbreken Filip
en Anouar.
De foto is gemaakt na de voorstelviering op 27 maart.

Locatieraad
Voorzitter: ......................... Joost Rooms
Secretaris: ................................ Ali Sluis
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.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

– 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 en 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.
Into the parc
(Fenneke Weltevrede, 2020)

Crèche en Kinderwoorddienst zoeken vrijwilligers

Actie Kerkbalans
Jorden van der Haas .............................
kerkbalansbodegraven@sintjandd.nl
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl

kerk in Alphen aan den Rijn, Oudshoornseweg 90. Een ieder is van
harte welkom. Het kunstwerk van
Fenneke Weltevrede dat te zien
zal zijn in de Willibrorduskerk is
te bezichtigen op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei), zondag
29 mei en Eerste en Tweede Pinksterdag (5 en 6 juni), van 13.00

De openingsavond
van Feest van de
Geest is op dinsdag
24 mei, om 20.00 uur
in de Oudshoornse

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Beheerder: .................. Gijs Hoogeveen
Telefoon: .......................... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322
tnv Parochie St. Jan de Doper

Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Beeldende
Kunst, Pinksteren en Architectuur van kerkgebouwen. In de
periode tussen Hemelvaart en
Pinksteren zijn kerken open
voor het publiek. Kunstenaars
presenteren en exposeren
nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het
pinksterfeest en
de
architectuur
van kerkgebouwen.
In de Willibrorduskerk te Bodegraven zal kunst te
zien zijn van kunstenaar Fenneke
Weltevrede.
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Familieberichten

Pinksternoveen

Gedoopt
Joshua Peter Michel Scheer

De Pinksternoveen wordt voor
het eerst sinds lange tijd weer
georganiseerd. De start is op
vrijdag 27 mei om 19.30 uur in
de St. Willibrorduskerk. Thema is
bidden. Meer informatie over de
Pinksternoveen op pagina 6.

Overleden
Dhr. C.H.P. (Cor) Verweij
Mevr. J. (Jo) Visser-Abbenhuis
Mevr. E.P.H. (Bep) de Bruin-Weijer
Dhr. P.H. (Peter) Brugman
Mevr. A. (Agaath) Bunnik-Zevenhoven

In de Willibrorduskerk was het
heel gewoon dat er elke zondag
tijdens de Eucharistieviering
crèche en kinderwoorddienst
werd aangeboden. Het voornemen is er om dit weer op te starten, maar een aantal vrijwilligers
is gestopt. Jammer natuurlijk, en
we willen ze vanaf deze plaats
bedanken dat ze zich lange tijd
hebben ingezet om jonge kinderen op te vangen zodat de ouders
rustig de Eucharistieviering konden bijwonen.

Met name vrijwilligers voor de crèche zijn er momenteel te weinig.
Misschien bent u geen wekelijkse
bezoeker van de vieringen, maar
zou u wel iets willen betekenen.
Dan is het draaien van de crèche
wellicht iets voor u. Ouders van
jonge kinderen die wel graag de
viering bezoeken, maakt u er erg
blij mee! Of misschien heeft u zelf
een jong kind, en wilt u hem of
haar af en toe bij de crèche brengen en als wederdienst één keer
in de twee of drie maanden an-

dere kinderen opvangen. Op deze
manier kunnen we elkaar helpen.
Voor de kinderwoorddienst hebben we vooralsnog wel een paar
vrijwilligers beschikbaar, maar dit
zijn er eigenlijk te weinig. Wilt u
ons komen 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
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Kerkestafette

tussen deze twee groepen kort.
Doe je naast dit werk voor de kerk
nog ander vrijwilligerswerk?
Totdat corona ons overkwam
had ik in Vijverhof als vrijwilliger
diverse taken: o.a. rondbrengen
van de maaltijden. Samen met
Nel Pauw organiseer ik de rolstoeldriedaagse. Hopelijk kan
dit weer worden opgepakt. Twee
dagen per week pas ik op onze
kleinkinderen, wat heerlijk is.

Wie is Ike Hoogeveen?
Ik ben getrouwd met Gijs. Ik ben
geboren in Reeuwijk en later in
mijn jeugd naar Bodegraven verhuisd. We hebben twee dochters
en vier kleinkinderen.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik heb een opleiding Verpleegkunde (psychiatrie) gedaan, en
ben werkzaam geweest in Leiden.
In 2003 ben ik overgestapt naar
de nieuwe verpleegafdeling van
verzorgingshuis De Vijverhof op
de afdeling met dementerende
ouderen. Later ben ik via Zorgpartners Thuiszorg werkzaam
geweest in De Meent in Bodegraven. Sinds 2016 ben ik met pensioen.
Wil je vertellen over de werkgroep
waar je bij betrokken bent?
Ik ben lid van de locatieraad. Namens de locatieraad zit ik ook in
de pastoraatsgroep, en ben daar
voorzitter. Deze groep bestaat uit
de onderdelen liturgie, catechese, diaconie en oecumene. Overigens is er voor de groep catechese nog een vacature, die we weer
graag zien ingevuld!
Belangstellende(n) kunnen zich
melden. De groep diaconie omvat o.a. het zieken- en ouderenpastoraat. Zij onderhouden het
contact met de betreffende parochianen die daar behoefte aan
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hebben: aandacht, een bloemetje
of een attentie.
In de locatieraad wordt gesproken over o.a. het kerkgebouw, de
Doortocht en de financiën, zeg
maar alle niet liturgische zaken.
Wat vind je zo leuk om dit vrijwilligerswerk te doen?
Sinds mijn zestiende doe ik al
vrijwilligerswerk. In de kerk ben ik
destijds begonnen bij de gezinsliturgie.
Mijn drijfveer is de kerkgemeenschap levend te houden en ik
organiseer graag, en kan zo dus
mijn steentje bijdragen.
En hoe ben je in de locatieraad
terechtgekomen?
Toen onze kinderen klein waren
kwam ik al in de werkgroep gezinsliturgie, destijds de groep die
de woensdagochtend kindermis
organiseerde. Ik ben lid geweest
van diverse werkgroepen en
in 2006 ben ik gevraagd voor de
locatieraad en het voorzitterschap van de pastoraatsgroep.
Op deze manier zijn de lijntjes

Waar word je blij van?
Ik ga graag op vakantie naar Italië
voor een rondreis. Verder geniet
ik van nieuwe initiatieven in de
kerk.
Wil je verder nog iets kwijt?
Ik maak me wel wat zorgen over
de toekomst van de kerk, en met
name of na coronatijd de mensen
terugkomen naar de kerk. Verder
ben ik benieuwd hoe de kerk er
over tien jaar gaat uitzien. Zonder vrijwilligers heeft de kerkgemeenschap het zwaar. Dus ik
pleit voor de betrokkenheid van
parochianen in de vorm van een
vrijwilligerstaak, dit is noodzakelijk als onze kerkgemeenschap wil
blijven bestaan.
Heb je nog hobby's waarover je
wilt vertellen?
Naast de oppastaak van onze
kleinkinderen, hou ik van tuinieren en lezen.
Aan wie geef je het stokje door?
Aan Piet van Velzen. Hij heeft zitting in de werkgroep Zieken- en
Ouderenpastoraat.

Boskoop
R.K. Geloofsgemeenschap
H. Joannes de Doper
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

Over Ons….
We zien de spotjes op de tv, we
horen het op de radio. Zeg de dingen tegen je dierbaren tijdens het
leven, geef ze dan ook de waardering die ze verdienen. Praat over
de dood, praat er niet overheen.
We hebben vaak geen woorden,
maar meeleven en belangstelling
naar de ander, het kaarsje, het
gebed, het helpt onze medemens.
Denkt u wel eens over uw dood
en wat u wilt doorgeven aan anderen? Goede doelen helpen ons
er op dat punt ook regelmatig aan
herinneren. In kranten en bladen
wordt geschreven over het belang van (levens)testamenten.
Soms staan wij als geloofsgemeenschap of parochie ook in
een testament, in de vorm van
een legaat of wordt de kerk aangewezen als algemeen erfgenaam. Wij zijn daar natuurlijk altijd
heel blij mee en we zijn er erg
dankbaar voor. We kunnen het
geld altijd goed gebruiken voor
het onderhoud en de instandhouding van ons kerkgebouw en

Familieberichten
Overleden
Mevr. C.J. (Stien) Houdijk-Graat

alles wat daarbij hoort, maar natuurlijk kan er altijd een specifieke
bestemming beschreven worden.
Als u er eens over wilt spreken of
meer informatie wilt, kunt u altijd
contact met ons zoeken.
Namens locatieraad en
pastoraatsgroep,
Annette Coers, penningmeester
en Tineke Verbakel

Boskoop

Bodegraven

Deze keer is in de kerkestafette
Ike Hoogeveen aan het woord.
Zij is lid van de locatieraad en
ontving niet lang geleden de
Willibrordusspeld.

Welkom in de
Groene Kerk
Inmiddels is Saskia van Vuuren
van El Arbol bij ons als Groene
Werkgroep en op onze bijzondere
koffie op bezoek geweest. Saskia
heeft een biologische tuin in Nicaragua en haar aandacht gaat ook
sterk uit naar milieueducatie, dus
we hebben als Groene Kerk in Boskoop een groen lijntje met haar.
Bent u thuis - door de hoge energieprijzen en door de overheid aangespoord - ook aan het kijken naar
de isolatie van uw huis en welke
maatregelen er nog genomen kunnen worden in dat kader? Ook onze
commissie Bouw en Beheer gaat
zich hiermee bezighouden.
Tot slot nog een uitspraak van
Loesje. 'Plastic soep: het zal je
laatste avondmaal maar zijn.'
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Op zondag 12 juni zullen de
communicanten voor het eerst
deelnemen aan de tafel van de
Heer. Iedereen is welkom, komt
u ook naar deze mooie viering
met pastor Kuipers?

Boskoop

Het zou fijn zijn als wij als geloofsgemeenschap de kinderen
een warm welkom geven als ze
voor het eerst de communie mogen ontvangen.

Carmen Smigowski
Dochter van Karolina en Andrzej
Hobby’s: voetbal
Favoriete Bijbelverhaal:
'hmmm, dat is moeilijk te zeggen'
'Vriendschap is gezellig samen
spelen.'

Max Krynicki
Zoon van Erwin en Karolina
Hobby’s: Gamen, fietsen en
zwemmen
Favoriete Bijbelverhaal:
'Vader en groot volk'
'Vriendschap is: wij zijn altijd voor
elkaar'
Willemijn van Veen
Dochter van Eveline en Harrie
Hobby's: tekenen, knutselen en lego
Favoriete Bijbelverhaal:
het kerstverhaal
'Vriendschap is dat je er voor elkaar
bent'

Casper Wachowski
Zoon van Wojciech en Izabela
Hobby’s: schaatsen en voetballen
Favoriete Bijbelverhaal:
'Ik weet het nog niet'
'Vriendschap is lachen, spelen…'
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Gwen van Leeuwen
Dochter van Ronald en Viola
Hobby’s: scouting (kabouters),
turnen en skeeleren bij de Otweg.
Favoriete Bijbelverhaal:
'Noach bouwt een ark' (uit haar
prentenbijbel)
'Vriendschap is lief voor elkaar zijn
en samen delen'

Rosemarijn van Zanten
Dochter van Anton en Sanne
Hobby’s: zwemmen, skiën,
hockeyen en in bomen klimmen
Favoriete Bijbelverhaal:
'Scheppingsverhaal'
'Vriendschap is lief zijn voor elkaar'

Kiruna van Leeuwen
Dochter van Patrick en Gerrie
Hobby’s: dansen en tekenen
Favoriete Bijbelverhaal:
'Jezus geeft de vissers een opdracht’ (Lucas 5: 1-11)
'Vriendschap is elkaar helpen'

Boskoop

Eerste Heilige Communie

Niek van Tol
Zoon van Louis en Anneloes
Hobby’s: atletiek en De Schouw
Favoriete Bijbelverhaal:
'De ark van Noach'
'Vriendschap is elkaar vertrouwen'

Ise Rijnbeek
Dochter van Edwin en Annemiek
Hobby’s: atletiek, scouting, skiën,
trampoline springen.
Favoriete Bijbelverhaal:
'De ark van Noach'
'Vriendschap is lief zijn voor elkaar'

Marit van der Laan
Dochter van Patrick en Marieke
Hobby’s: turnen, scouting, school,
Playmobil en buitenspelen
Favoriete Bijbelverhaal:
'kerstverhaal'
'Vriendschap is lief voor elkaar zijn'
Alan Pisula
Zoon van Gosia en Michal
Hobby’s: buiten spelen, voetballen
en gamen
Favorite Bijbelverhaal:
'Twee vissen en vijf broden'
'Vriendschap is lief en aardig voor
elkaar zijn'
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Soep voor Vastenactie groot succes
pen aangeboden worden: champignonsoep, courgettesoep, broccolisoep, tomatensoep, maissoep
en Chinese tomatensoep. Alle
soepen waren vegetarisch. Een
bijzonder woord van dank is echt
op zijn plaats aan de dames van
onze kookgroep, die hun inzet,
tijd en ingrediënten schonken
voor het goede doel. We kregen
veel reacties: 'Wat was het lekker!'
Heel erg bedankt dames voor
jullie heerlijke soep!
Er konden ook veel verschillende

soorten verse koekjes worden
gekocht voor het goede doel,
verzorgd door de geloofsgemeenschappen Gouda en Moordrecht.
En de opbrengst? De soepactie bracht netto € 410,- op. Met
de koekjes kon in Boskoop een
netto opbrengst van € 121,- op
de teller gezet worden. Dank aan
u allen, die de soep en de koekjes
kochten!
Tineke Verbakel, Karin de Wit en
Jeanine Vermeulen

Historie RK-kerken Boskoop, deel 4
In het laatste deel van de
historie van de RoomsKatholieke kerken van Boskoop
een kaartje uit 1600. We zien
een kerk in de hoek tussen 't
Amsterdams Pat en de Groen
Wech. Dit kaartje stond (groot)
in de vorige Voorloper.

Beide namen dienen nader
verklaard te worden. In 1594 kocht
de stad Gouda een stuk grond
tussen het Reijerskoop in Boskoop
en de Oude Rijn in Alphen. Een
op deze grond aan te leggen
pad moest de afstand tussen
Gouda en Amsterdam korter
maken. De naam Amsterdams
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Pat is hiermee verklaard. Alphen
aan den Rijn kent nog altijd het
Goudse Rijpad, in Boskoop is
de naam Goudse Rijpad in twee
etappes veranderd in Goudse
Rijweg. Eerst het gedeelte tussen
het Reijerskoop en het Rijneveld.
Na de grenswijziging in 1964
werd ook het gedeelte tussen het
Rijneveld en de Toegang gewijzigd
in Goudse Rijweg.
Het huidige Rijneveld was tot 1964
de gemeentegrens met Alphen
aan den Rijn. De noordkant was
Alphen en heette Groeneweg, De
zuidkant was Boskoop en heette
Rijneveld.
De kerk op het kaartje was gewijd
aan Sint Anthonius. Volgens S.C.J.
van Tol in 'Zo was Boskoop' was
deze kerk waarschijnlijk een bijkerk
van de kerk in Alphen. Een kerkje
waar de ontginners van Voshol,
Tempel en Middelburg ter kerke
gingen. Toen de ontginningen

in zuidelijke richting vorderden,
stelde de familie van Foreest een
stuk grond ter beschikking om een
kerk te bouwen. Dit werd de kerk
van Middelburg. Over deze kerk
leest u meer onder Reeuwijk.
Afbeeldingen en tekst van de
miniserie over de historie van onze
kerk zijn afkomstig uit 'Het verhaal
van (misschien wel alle) kerken en
gebedsruimtes die Boskoop heeft
en in het verleden gehad heeft'.
In de vorige Voorloper vond u de
historie RK-Kerken, deel 3. Daar
ontbrak de foto van het kerkhek.
Excuses. Hierbij alsnog.

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

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

Vrijwilligers
Al jarenlang ben ik vrijwilliger in
onze geloofsgemeenschap en
met mij gelukkig nog vele anderen. Ik wilde graag meer dan
alleen maar de viering op zondag beleven. Ik wilde onderdeel
worden van de gemeenschap
en een stukje bijdragen vanuit
mijzelf.
En hoe meer ik mij bezig houd
met de vrijwilligers binnen onze
kerk, hoe meer ik hiervan ook zie
bij andere mensen. De vrijwilligers van het zorgteam vinden het
leuk om mensen te ontmoeten en
zorg voor hun naasten op zich te
nemen. De mensen uit het welkomstteam hebben de dankbare
taak dat zij voor iedereen het eerste aanspreekpunt zijn voor vragen en een warm welkom.
Maar ook achter de schermen bijvoorbeeld, kan de persoon met

gevoel voor techniek zich bezighouden met de livestream of met
social media. Kortom vrijwilliger
zijn in de kerk kan op elk gebied,
hoe klein of groot de bijdrage ook
mag zijn. En bij een bloeiende gemeenschap zijn er continu mogelijkheden om je in te zetten voor
datgene waar jouw talenten tot
hun recht komen.
Doordat wij als parochie bezig zijn
met parochievernieuwing, zijn
er nieuwe uitdagingen en taken
waarvoor wij op zoek zijn naar
nieuwe vrijwilligers. We denken
daarbij onder meer aan mensen
met talent voor muziek, zang,
techniek, administratie, boekhouding, zorg, diaconie, catechese en
pedagogie.
Als je wilt weten waar we jouw
talenten kunnen gebruiken, dan
gaan we graag met je in gesprek.
Je kunt een mail sturen naar:
altaarteam.gouda@sintjandd.nl
Angelique Deichmann

Secretariaat

Agenda

Het secretariaat is voor het beantwoorden van vragen en het opnemen van aanmeldingen bereikbaar
op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.30-12.00 uur.
Telefonisch (0182) 523 801
E-mail gouda@sintjandd.nl

April-september viering Gouda
750 jaar stadsrecht
5 en 6 juni 'Heel Gouda Fietst en
Wandelt langs de Grenzen van de
Stad
29 juni-3 juli Activiteiten rondom
het thema Vluchtelingen

Gouda

Boskoop

Zaterdag 26 maart kon de
soep voor de Vastenactie na
bestelling worden opgehaald
in de parochiezaal. Dit jaar voor
het eigen doel van de parochie
“El Arbol” in Nicaragua, een
Nederlandse stichting, onder
leiding van Saskia van Vuuren. De
dames van de vastenkookgroep
Anita, Carla, Lily, Marga en
Yvonne hadden in overleg met
elkaar thuis 40 liter soep gekookt.
Door hun befaamde kookkunst
konden diverse smakelijke soe-
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Paasmarkt op 9 en 10 april 2022
Na twee jaar afwezigheid kon de
PCI weer een paasmarkt organiseren en dat is uitstekend verlopen. Het maken van de voorjaarsbloemstukjes en de opbouw van
de markt, iedereen had er weer zin
in. De verkoop van alle lente- en
paasartikelen en de PCI-wijn ging
fantastisch. Na afloop was onze
marktkraam zo goed als leeg, de

Palmpasen
Gouda

Wat was het weer gezellig! In
het weekeinde van Palmpasen hebben twintig kinderen
met hun ouders of andere hulp
weer palmpaasstokken versierd.
Mooi om het enthousiasme te
zien waarmee dit gebeurde en
hoe de stokken in een mum van
tijd omgetoverd werden met
behulp van allerlei kleuren crêpepapier, lekkernijen en fruit
verwerkt in ware kunstwerken.
De traditionele spullen zoals een
broodhaantje, rozijnen, schuimpjes en het palmtakje konden niet
ontbreken natuurlijk, maar verder waren er ook heel veel eigen
lekkere dingen meegenomen om
eraan te hangen. En als er dingen
over waren van wat er meegenomen was, werd dit nog onderling
verdeeld om aan een andere stok
te kunnen hangen.
Tijdens de viering van Palmpasen
hebben de kinderen de stokken
in een feestelijke processie de
kerk binnengebracht. Ze zijn ge22

opbrengst na aftrek van de kosten
bedraagt ongeveer € 300,-. Een
mooi bedrag waarmee wij mensen
die in financiële problemen verkeren kunnen ondersteunen met
een klein bedrag of artikelen die
zij hard nodig hebben.
Namens PCI Gouda / de Diaconie,
Wilma van Erdewijk

zegend en vervolgens zijn ze als
een soort kleurrijk tapijt vooraan
in de kerk bij het altaar neergelegd. Na afloop van de viering kon
iedereen zijn palmpaasstok weer
ophalen en er iemand blij mee
gaan maken. Dit waren voornamelijk oudere en zieke mensen uit

Eerste Heilige
Communie
Op 29 mei ontvangen 25 kinderen
uit de geloofsgemeenschappen
van Gouda en Moordrecht hun
Eerste Heilige Communie in de H.
Josephkerk in Gouda. Zij hebben
zich vanaf december met elkaar
voorbereid.

de geloofsgemeenschap die een
extra steuntje kunnen gebruiken.
Een dankwoord aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben
en natuurlijk aan de kinderen die
met zoveel enthousiasme bezig
geweest zijn. Volgend jaar weer?!
Marlieke Moons

Lintjesregen
Officier in de Orde van Oranje
Nassau
De heer Paulus (Paul) Bernardus
Josephus Bokern is benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij
de Nederlandse Basketball Bond
(NBB), Koninklijke Nederlandse
Baseball Bond (KNBSB) en de Europese Honkbalfederatie (CEB). Hij
heeft binnen deze verenigingen
rollen als voorzitter, (internationaal) scheidsrechter en diverse
bestuursfuncties vervuld in diverse commissies.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Johannes Jacobus van
Velzen is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
Hij is vanaf 1996 bestuurslid/penningmeester/voorzitter/secretaris VvE Rondohof 1-34, waarbij hij
ook klus- en onderhoudswerkzaamheden verricht en (nieuwjaars)borrels en barbecues organiseert. Hij is vanaf 2006 bestuurslid en secretaris (2008heden) van de KBO, afdeling Gouda
en omstreken. Van 2006 tot 2013
was hij secretaris van Stichting
Overkoepelende Samenwerkende
Ouderenorganisaties.

Oecumene-update
Op 19 juli 1272 kreeg Gouda stadsrechten van graaf Floris V van
Holland en dat wordt uitgebreid
gevierd in de periode april t/m
september 2022. Ook de Raad

van Kerken levert hieraan een bijdrage. Van 29 juni tot 3 juli worden er verschillende activiteiten
georganiseerd rond het thema
Vluchtelingen. Het programma is
voor iedereen toegankelijk. Een
van de activiteiten is een kunstexpositie over het thema in de
Oud-Katholieke kerk. Verdere
bijzonderheden vind je tegen die
tijd op de website rvkgouda.nl.
Een speciale activiteit met Pinksteren is 'Heel Gouda Fietst en
Wandelt langs de Grenzen van
de Stad'. Dit buitengebeuren

vindt plaats op 5 en 6 juni met
verschillende fiets- en wandeltochten is leuk om te doen met
elkaar (gezin, familie, vrienden,
geloofsgenoten etc.). U kunt op
www.heelgoudafietstenwandelt.
nl alvast een kijkje nemen voor
het programma.
Ellen Verrips,
Vertegenwoordiger in de Raad
van Kerken Gouda vanuit de
R.K.-geloofsgemeenschap.
ellen.verrips@gmail.com
Actuele informatie:
www.rvkgouda.nl
Gouda

BERICHTEN PCI / DIACONIE

Beleef het Wonder van Gouda
De locaties van deze opzienbarende tentoonstelling zijn Museum Gouda en zijn buurman,
de Sint-Janskerk in de monumentale binnenstad van Gouda. Dat is niet alleen de langste kerk van Nederland, maar
vanaf april 2022 ook de meest
besproken kerk. Want binnen
neem je tijdelijk afscheid van
de wereld die je kent nadat je de
21ste eeuw hebt verlaten, beland je in de levendigheid die de
Sint-Janskerk rond 1570 bood.
Er is volop reden voor feest: de
kunstschatten van de kerk beleven een hereniging, nadat ze
elkaar zo’n vierhonderdvijftig
jaar niet gezien hebben.
Beleef het Wonder van Gouda is
een tweeluik. Naast de tijdreis in
de Sint-Janskerk tuimel je ook in

Museum Gouda naar de zestiende
eeuw. Hier vind je de zogeheten
cartons, de levensgrote ontwerptekeningen van de glas-in-loodramen in de Sint-Janskerk. Sommige zijn wel tweeëntwintig meter
lang. Over wonderen gesproken:
ze zijn uiterst kwetsbaar, maar al
die eeuwen intact gebleven!
Wat de glas-in-loodramen, altaarstukken en cartons gemeen hebben, is breekbaarheid. Die geldt
nog altijd, zeker voor onze samenleving. Zij herinnert aan het
verdraagzame klimaat in het zestiende-eeuwse Gouda. Motto: de
vrijheid van de ander beschadig je
niet – een belangrijke les; ook voor
ons. Dankzij die tolerantie kunnen
we 450 jaar later van zeldzame
kunstschatten genieten.
Informatie op www.museumgouda.nl

Familieberichten
Overleden
Februari
Mevr. A. van Zijverden
Mevr. T.C. Meijer-Bekker
Mevr. M.C. Uijlenbroek-van der Werf
Mevr. P.M. Mulder-Boef
Mevr. E.C. Verwij-Koot
Mevr. A.C.M. de Kooter-ter Braak
Dhr. H.S. van den Bosch
Dhr. A.G.C. Mies
Mevr. A. Leuwol-Harahap
Mevr. P.C.T. Yark-van den Eng
Maart
Dhr. J. Smit
Dhr. P.W.N. Stolwijk
Mevr. J. Baas-van den Berg
Mevr. D.L. van den Oever
Mevr. A.M. de Jong-de Korte
Mevr. J.G.F. Vergeer-Massar
Mevr. J.H.M. van den Berg-van Vliet
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Buitenviering in de Pastorietuin

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

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

Carnavalsmis: 5 juni 13.00 uur!
Nieuwsgierig hoe bezinning in een
carnavalsviering vorm krijgt? Ervaar hoe ons geloof óók gevierd
kan worden, op 5 juni, 13.00 uur.
Even leek carnaval ook dit jaar niet
door te gaan. Maar gelukkig! De
carnavalsvereniging van Reeuwijk
heeft carnaval verplaatst naar het
pinksterweekend. Dit betekent dat
ook de carnavalsmis weer gevierd
zal worden. En ook u bent welkom

Locatieraad
Voorzitter: ....................... Leo van Zoest
Secretaris: ............................... Anja Zijp
Penningmeester: .......... Jos Dorresteijn

Reeuwijk

Overleden
Dhr. G.P. (Gerrit) Vermeulen
Dhr. J.H.M (Joop) Rietveld
Dhr. C.W. (Chris) de Heij
Dhr. U.F. (Ulrich) Tertnik
Dhr. A.J. (Han) Houtman
Mevr. B. (Bertha) van Leeuwende Jong

Bankrekeningen
Rabobank
Kerkbijdrage: NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

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

Pinksternoveen Reeuwijk
27 mei t/m 4 juni
Dit jaar is er een noveen in en
rondom onze geloofsgemeenschappen. Het volledige schema
vindt u voor in deze Voorloper of op
de poster achter in de kerk of op
de website. In Reeuwijk is de slotviering op zaterdagavond 4 juni
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Familieberichten
Gedoopt
Mats van Dijk
Duuk van Leeuwen
Maartje van der Werf
Maud Verkleij

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

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

bij deze bijzondere viering. Op
5 juni (Eerste Pinksterdag) wordt
na de 09.00-uursviering, de kerk
in gereedheid gebracht. Vanaf
12.00 uur staan de deuren in
Reeuwijk-Dorp voor u open. Om
13.00 uur start de viering.

om 19.30 uur. Het thema is ‘De
Geest verbindt’. Alle gebedsleiders
van alle geloofsgemeenschappen
proberen hier een mooie en inspirerende viering van te maken. Na
afloop drinken we met elkaar een
kopje koffie of thee.

Op zaterdag 2 juli staat er een
buitenviering gepland in de
pastorietuin. Het zal een Eucharistieviering zijn, de aanvang is 19.00 uur. Het is vier
dagen na het Petrus- en Paulusfeest dus vieren we dit op
deze avond. Verschillende koren zullen hun medewerking
hieraan verlenen.
Ook de kinderen krijgen aandacht
door middel van een kinderwoorddienst. Na afloop van de
viering is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Het is al weer
drie jaar geleden dat we iets voor
onze grote groep vrijwilligers

Palmpasen
Donderdagmiddag 7 april was
het een drukte van belang in het
klooster. Veel kinderen hadden
zich opgegeven om een palmpaasstok te maken. Ook de kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige
Communie doen en de kinderen
van Cantarellen sloten gezellig
aan. In het klooster lag van alles klaar, crepepapier, rozijnen,
haanbroodjes, heerlijk fruit (gesponsord door Bob Vermeulen)
en de kinderen hadden zelf nog
andere lekkernijen meegenomen
om aan de stok te bevestigen (en
zelf te proeven uiteraard!). Terwijl
de kinderen de stokken versierden, werd uitgelegd wat de palmpaasstok eigenlijk betekent. Veel
kinderen wisten al best veel.

hebben georganiseerd dus het is
de hoogste tijd om dit in te halen.
Het was bij deze buitenviering
33 graden, zo warm hoeft het nu
niet te zijn, als het maar droog is.
Natuurlijk is er veel voorbereiding

nodig om dit mogelijk te maken
dus als u denkt, ik wil best wel
even helpen, meldt u aan bij het
secretariaat. Wij kijken uit naar
uw komst.

Zondagochtend 10 april heeft
pastor Kuipers de palmpaasstokken gezegend, waarna de feestelijke intocht in de viering was.
Voor in de kerk stonden ook nog
twintig palmpaasmandjes die de kabouters
van Scouting Reeuwijk
gemaakt hadden. Ook
deze zijn gezegend.
Pastor Kuipers had
een mooi verhaal, met
mooie ‘schoolplaten’ erbij, de kinderen (en alle
aanwezigen) luisterden
aandachtig.
Na de viering werden
de palmpaasstokken en
-manden bij mensen gebracht die wel wat extra
vitaminen konden gebruiken, vitaminen ook

in de vorm van liefde, aandacht
en zorg, zoals het Alzandokoor
zo mooi verwoordde. Dank aan
iedereen die hier zo enthousiast
aan heeft meegeholpen.

Reeuwijk

Reeuwijk
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50 Jaar ‘De Ark’ in Reeuwijk

Voorstelviering Communicanten

Reeuwijk

Een dubbele Communieviering
dit jaar met samen 23 communicantjes! Zondag 20 maart
was de voorstelviering van de
Communicanten 2022 van de
Petrus en Pauluskerk te Reeuwijk. De jongens en meiden
stelden zich voor in een kerk
vol met toehoorders. Spannend en leuk deze eerste stap
richting de Eerste Heilige Communie!
Speciaal bij deze voorstelviering
was dat Sofia zich liet dopen zodat ze straks ook mee mag doen
op 22 mei. U kunt wel raden aan
de supermooie jurk wie zij is op
de foto. Het maakte deze viering wel extra speciaal. Een klein
probleempje: Het kinderkoor ‘De
CantaRellen’ was flink uitgedund
door toch weer positieve coronagevallen. Maar dat werd snel opgelost: het gehele ‘team commu26

nicantjes’ sloot zich unaniem aan
voor die dag bij het kinderkoor,
een heel groot kinderkoor dus.
Extra grote groep: 23 kinderen
Vorig jaar was er voor acht kinderen helaas geen Communieviering mogelijk. Lang gewacht maar
dit jaar mogen ze dan eindelijk,
samen met 15 nieuwe communicantjes. Een mooi aantal, verdeeld tussen jongens en meiden,
een oudere en jongere lichting en
de katholieke school De Bron en
vier leerlingen van de openbare
school De Venen.
Lessen en activiteiten
Ook nu weer volgen de kinderen
op donderdagmiddag na school
les in de pastorie. Ieder met hun
eigen werkboekje waar op speelse wijze wordt uitgelegd waar de
Heilige Communie en waar (het
geloof in) God voor staat. Na-

tuurlijk horen daar ook andere
activiteiten bij: palmpaasstokken maken was een groot succes.
Er werd flink geknutseld in het
klooster naast de kerk, door veel
kinderen en niet alleen door onze
communicantjes. Begin april was
de indrukwekkende en leerzame
speurtocht door de hele kerk, met
als “hoogtepunt” het beklimmen
van de kerktoren. En ze hebben
een ‘ouwel’ (ongewijde hostie)
mogen proeven, om alvast aan
de smaak te wennen. Hoewel,
‘veel smaak zit er niet aan’, en ‘het
smaakt naar papier’ hoorden we
vanuit de groep. Maar het symbool van een hostie is wel duidelijk geworden.
Zoals u leest, is ook deze groep
goed op weg. Zondag 22 mei is
dan echt de grote dag voor deze
kinderen. Het wordt een prachtige dag om Communie te doen.

Verschillende organisaties mochten ook hun werk aanprijzen en
dan vooral de stichtingen waar
‘De Ark’ goede banden mee heeft
door de donaties en collectes door
het jaar heen. We kwamen onder
andere Stichting ‘Water voor Leven’ tegen. Zij ondersteunen en
voeren projecten uit ten behoeve
van de verbetering van de leefomstandigheden van kansarmen

op Kaapverdië. Ook de
stichting ‘Op Gelijke
Voet’ was aanwezig. Zij
hebben projecten op
het gebied van orthopedie en neurologie in
Congo-Brazzaville. Verder was er een project
voor Christelijk onderwijs in Peru. Natuurlijk
was ook de voedselbank
van Reeuwijk aanwezig.
Op zondag was de dag
van de feestelijke viering met de onthulling
van de nieuwe gedenkplaat bij de entree. Namens de
katholieke gemeenschap waren
we aanwezig om de viering bij te
wonen en mee te vieren. Van de
bestuurlijke mensen van het begin zijn er helaas niet meer zoveel
in leven.
Fijn was het dat de families De
Heij en Bunnik er in ieder geval wel
waren. We mochten een korte toelichting geven over het begin: het

jaren samenwerken in het gebouw
met allerlei vieringen, waarbij de
aanvangs- en slottijden regelmatig een veel besproken onderwerp
was. Ook het verlaten van ‘De
Ark‘ in 2009 door de katholieken
na 37 jaar doet bij menigeen nog
veel pijn, zowel bij De Arkgemeenschap als de parochianen van De
Verlosser. Gelukkig is de band niet
geheel verbroken in 2009, want
nog steeds vinden er twee keer
per jaar oecumenische vieringen
plaats: bij de week van gebed en
de vredesweek. We hebben een
symbolisch cadeautje overhandigd: een akeleistruik. De akelei
staat voor twee symbolen: het
leven en lijden van Christus en
het terugbrengen van de verloren
liefde. In dit verband hopen we dat
de akelei een plaatsje krijgt in de
tuin rondom ‘De Ark’. Zo blijven we
in liefde verbonden. Na afloop van
de viering hebben we geproost op
de afgelopen jaren en op de jaren
die nog gaan komen.

Reeuwijk

Op zaterdag 9 en zondag 10
april was het feest aan het Kerkestuk: ‘De Ark’ bestaat 50 jaar.
Op zaterdag waren er allerlei
festiviteiten in het gebouw en
kon men het schitterend gerestaureerde complex bekijken.
De jeugd had zich in de dagen
voor het jubileum beziggehouden met het bakken van taarten en spannend was het dan
ook wie de titel ‘Heel Reeuwijk
bakt’ een jaar lang mag dragen.
Een aantal haalde de finale, een
jury met daarin o.a. dominee
Muriëlle kreeg de opdracht de
taarten te beoordelen.
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Ambulancewens vervuld: ‘Speciale Sing-a-song
voor Bertha van Leeuwen-de Jong’
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nieuw lied en een luisterlied hebben we uitgezocht. De wensambulance gaf aan dat ze rond 4 uur
bij de kerk zouden zijn. Hoe zal
het gaan?
Het koor was aan het inzingen.
De kerk liep vol met familie, buren, vriendinnen, oud-bestuursleden, haar chauffeursclub en
enkele parochianen. Waar komen
die vandaan? Maar zo gaat dat
in Reeuwijk! Gelukkig was er een
boekje, met tekening van Ivonne,
afgedrukt om uit te delen.
Het zonnetje scheen, Bertha half
zittend op de brancard werd binnengereden terwijl Angela twee
muziekstukken speelde op het
orgel. Wat zat Bertha te stralen,
half de muziek mee te tikken op
haar deken. We hebben haar wel-

Noot van de redactie:
Bertha van Leeuwen-de Jong is
op dinsdag 3 mei overleden

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

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 Pastoraatsgroep
We kijken terug op een prachtige Pasen. Na twee jaar een 'corona-Pasen' gevierd te hebben,
was het weer een Goede Week als
vanouds. Een kinderrijke palmpasenviering, een eerbiedig Triduüm
en een sfeervol hoogfeest! Ook
de livestream is goed bekeken
en de uitbreidingsmogelijkheden
van de camera zijn goed gebruikt.
Wij willen alle vrijwilligers in beeld
en achter de schermen nogmaals
hartelijk danken voor hun inzet
om van dit paasfeest in de kerk
weer een echt feest te maken.
Ook was er sinds jaren weer een
scholenviering op de Regenboogschool waar Pastor Lijesen het
lijdensverhaal verteld heeft aan
de leerlingen. En er zijn door de
klassen palmpasenstokken gebracht naar de vluchtelingen uit
Oekraïne op de Noordkade. De

KAS heeft zoals ieder jaar weer
geld ingezameld voor de Vastenactie, ruim € 450,- hebben zij bij
elkaar gespaard voor de kinderen
in Nicaragua. De jeugd heeft de
toekomst!
Nu aftellen naar het volgende
feest, 50 dagen tot Pinksteren.
Hemelvaartsdag wordt helaas
niet in onze kerk gevierd maar
kunt u terecht in Gouda of Bodegraven. We hopen u ook met
Pinksteren weer te mogen begroeten in de kerk, want weet u
alstublieft weer welkom. De grote
deuren bij de hoofdingang staan
elke zondag weer voor u open! En
na afloop staat er weer een kopje
koffie voor u klaar in de Victorzaal.
Zien wij u zondag?

Waddinxveen

Reeuwijk

Is de kerk vrij, welke dag, morgen of
overmorgen dus, wie kan er spelen,
welke liederen, hoeveel, zijn er nog
speciale wensen, is er een koster,
hebben we voor nood nog een CD,
is er een dirigent, komen er bezoekers? Dit zijn vragen die gaandeweg omhoog borrelen. Maar met
veel telefoontjes en appjes lukte
het om zoveel lieve actieve mensen bij elkaar te krijgen. Wat een
medewerking, agenda’s, roosters,
oppasdagen werden er omgeruild,
om er te zijn voor Bertha.
Angela wilde komen spelen, Angenieta kon dirigeren, 21 leden
én oudleden van het Alzandokoor
hadden zich vrij kunnen maken.
Drie liederen uit de oude doos
opgezocht, Bertha is toch alweer
12 jaar geen dirigent meer, een

kom geheten en onze
liederen gezongen, na
elk lied begon Bertha
met applaus. Om de
beurt pinkten we een
traantje weg van ontroering, we maakten
haar zo blij, ze zong elk
lied mee, ze bleef dirigeren.
Na onze zang hebben
wij haar bedankt voor
alles wat zij in haar leven voor de kerk heeft
betekend. Haar inzet,
haar tomeloze energie,
haar muzikaliteit en
haar doorzettingsvermogen. Zelf nam Bertha
het woord en bedankte
ook iedereen, niet alleen voor deze dag, maar ook voor
de vele goede samenwerking met
al die lieve mensen. ‘Met elkaar
hebben we muziek in de kerk gebracht!’. En voor deze woorden
kreeg ze een warm applaus.
Na afloop hebben we persoonlijk
afscheid van Bertha kunnen nemen. Met elkaar hebben we Bertha uitgezwaaid en ze bleef zolang mogelijk terugzwaaien. Het
was een vermoeiende dag voor
haar, maar wat heeft ze genoten.
Wat was dit fijn om dit voor haar
te kunnen doen!
Helma van Dijk
foto Ambulance wens

Dinsdagmorgen een
verzoek krijgen en
donderdagmiddag is
de wens vervuld! We
kregen een telefoontje uit de Herbergier
in Zoetermeer, onze
oud-dirigent Bertha
maakt het niet meer
zo goed. Kunnen we
nog iets voor u doen?
'Ik zou nog graag het
Alzandokoor
horen
zingen'. Natuurlijk zijn
we alles op alles gaan
zetten om dit te regelen voor deze 90-jarige, die haar hele leven
met muziek in Reeuwijk is bezig geweest.

Waddinxveen

Familieberichten
Mariakapel
Weet u dat de Mariakapel dagelijks
geopend is en blijft? Vanaf 9.00
uur tot 17.00 uur, ook op zaterdag.
Niet alleen mei staat in het teken
van Maria; de Victorkerk met de
Mariakapel staat het gehele jaar
in het teken van Onze Lieve Vrouw.

Gedoopt
Nia Liz Mara Pietens
Sef Julian Jens Broos
Nora Johanna Endeveld
Overleden
Mevr. J.A.C.J. (Ans) Aronson-Lips
Dhr. M.J. (Tinus) van Est
Mevr. H. (Lineke) van EstRiethoven
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Begin januari zijn er twintig kinderen gestart met de voorbereidingen op hun Eerste Heilige
Communie in mei. Ouders met
zes nationaliteiten, vijf scholen,
leeftijden van 7 tot 11 jaar uit
twee dorpen, alles bij elkaar een
goede vertegenwoordiging van
een echte Wereldkerk! Wat onwennig begon de eerste les destijds en wat was iedereen stil,
want ja, wie zijn al die kinderen.
Maar al snel werden er vriendschappen gesloten en werden
de bijeenkomsten luidruchtiger.

ooit gemaakt! En zodra er ook
maar iets over de kerk stond in
het boek, gingen we met elkaar
de kerk in. Kaarsje aansteken bij
Maria, even op de hoge koorzolder kijken, met zijn allen rond het
altaar bidden, kijken of er echt
water in het doopvont zit. Alles
om de communicanten zich vrij
te laten voelen in onze kerk. Leuk
is om te zien dat ze inmiddels
ook op andere zondagen de weg
naar de kerk weten te vinden, en
dat met Pasen zelfs een Kinderwoorddienst gemist werd! Hier

gaan we volgend jaar zeker verder mee!
Afgelopen zondag hadden we de
laatste voorbereiding op het grote feest die begon met een kleine
quiz. We lezen moeilijke verhalen, leren heel veel en het is best
lastig af en toe, dus is de vraag
hoeveel er blijft hangen. Maar iedereen is met vlag en wimpel geslaagd! Weet u de naam van God?
Wat er gebeurde het brood en
de vissen? Waarom er een lamme door het dak heen kwam? Op
22 mei hoort u er meer over en in
de volgende Voorloper ziet u alle
twintig kinderen stralen!

De bijeenkomsten bestonden
uit een verhaal en een stukje
uitwerking. Let op 22 mei maar
goed op de vriendschapsslinger
die gemaakt is, dat is de langste

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)
Waddinxveen

We konden de eerste helft van het
jaar als VAC gelukkig weer verschillende geslaagde activiteiten
organiseren zoals verschillende
klaverjasavonden. Maar ook begin
maart de halfjaarlijkse boekenmarkt, een altijd goed bezochte
markt, bezocht door mensen van
zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap. Medio maart
vond de 41ste editie van de “Victorbridgedag” plaats. Daarnaast
zijn er de altijd weer terugkerende
activiteiten zoals het inzamelen
van oud papier en het verkopen
van VAC-producten als jam, wijn
30

en handgemaakte kaarten in het
VAC-winkeltje. Na de zomer staan
er weer een aantal evenementen
op de agenda. Met de inkomsten
uit de verschillende activiteiten
kunnen we als VAC een bijdrage
leveren aan het onderhoud van de
Sint Victorkerk (de onlangs vastgestelde cijfers over het jaar 2021
laten zien dat er een netto resultaat was van € 10.241,- (een mooi
resultaat). Dat maakt het mogelijk
dat de VAC dit jaar een bijdrage
heeft kunnen toezeggen aan de
restauratie van een schilderij met
Johannes de Doper.

Komende data van 2022:
- Klaverjassen: 3 juni (het nieuwe
seizoen start vanaf september)
- WadCultureel: 10 september
- Boekenmarkt: 1 oktober
- Victorbridgedrive: 29 oktober
- Kerstmarkt: 26 november
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

Achter de Sint Victorkerk wordt
nog ouderwets getuinierd
Zoals bekend ligt er achter de
St. Victorkerk een kerkhof dat
al vele jaren niet wordt gebruikt. Wat velen niet weten, is
dat er ook een moestuincomplex is. Een moestuin levert
veel vreugde en plezier op.
Stel die vraag aan de vijftien tuinders die de grond op ons complex
bewerken en je zult in alle gevallen een volmondig 'ja' horen. Voor
sommigen is het helemaal genieten want die brengen al sinds vele
jaren hun zomerse dagen door bij
hun kas of tuinhuisje, ondanks
het feit dat er geen stromend water en elektriciteit aanwezig is. De
grond is uitstekend geschikt voor
het telen van sperziebonen, snijbonen, wortels, radijs, courgette,
uien, aardappelen en bietjes.

te van belang. Niet onbelangrijk
is dat de sfeer onder de tuinders
zeer gemoedelijk is en er onder-

Helaas ligt het complex laag en
dit kan bij forse regenval nog wel
eens de nodige afwateringsproblemen opleveren. Maar over het
algemeen is het bijzonder goed
toeven op het complex en is het
vooral op de zaterdag een druk-

Actie Kerkbalans 2022
'Geef vandaag voor de kerk van
morgen' was het thema voor de
Actie Kerkbalans 2022. Met gepaste trots kunnen wij u mededelen dat er tot op heden een bedrag
van € 100.026,45 is toegezegd.
Dit is voor onze geloofsgemeen-

schap een fantastisch bedrag en
wij zijn hier erg blij mee. Alle parochianen die hieraan hebben meegewerkt en met name degenen
die hebben toegezegd, worden
heel, heel hartelijk bedankt.
Werkgroep Actie Kerkbalans

ling nog wel eens de nodige
groenten en adviezen worden
uitgewisseld.
Het hebben van een moestuin is
zeer populair. Wij hanteren zelfs
een wachtlijst, er is een huurovereenkomst met spelregels en
er wordt getracht maatwerk te
leveren bij iedere nieuwkomer.
Immers, het onderhouden van
een moestuin wordt nog wel eens
onderschat en het is helaas voorgekomen dat een tuin om diverse
redenen door slecht onderhoud
ernstig verwaarloosd was, dit tot
onvrede bij omliggende tuinders
die hun tuin wel netjes onderhielden. Gelukkig waren dit incidenten en is het nog steeds goed
toeven achter de Sint Victorkerk!
In het voorjaar liggen de tuinen er
nogal 'kaal' bij, maar is het eenmaal hartje zomer dan zijn de tuinen met al die groeiende, onbespoten gewassen en de enorme
bloemenzee bij sommigen echt
een lust voor het oog.

Waddinxveen

Eerste Heilige Communie
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Vieringenrooster

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

Moordrecht

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

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl

‘Hartig en Zoet’ dan ook hartelijk
voor deze mooie samenwerking!
Want mede door hun hulp kunnen
wij zeggen dat deze actie meer
dan geslaagd is!
In de Bijbel wordt gezegd dat je
geen twee heren kunt dienen.
Maar in ons geval gaat dat niet
op. Wij, en u kopers van de koekjes, hebben wat kunnen betekenen voor de kinderen in Nicaragua
en voor Bakkerij ‘Hartig en Zoet’.
Daarom nog eens hartelijk dank
aan allen!!
Werkgroep MOV

Bakkerij Hartig & Zoet
Bakkerij Hartig & Zoet is een leeren werkplek voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en
is onderdeel van zorgorganisatie
Gemiva. In onze bakkerij maken
we ambachtelijke producten. De
producten worden vers gemaakt
door onze cliënten. Ieders creativiteit komt
daarbij aan bod. Om het
leerproces te bevorderen werken er drie dagen

in de week twee gepensioneerde
banketbakkers. Een overzicht van
onze producten vindt u op www.
gemiva-svg.nl/hartigenzoet. Kom
gerust eens langs op Bernhardhof
400 (ingang rechts van het gebouw) in Gouda (06-55 77 51 09).

Lees meer over Titus Brandsma op pagina 9.
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hemelvaart

za 28

17.30
19.00

zo 29

9.00
11.00

za 4 jun

17.30
19.00
19.30

zo 5
pinksteren

ma 6
pinksteren

9.00
11.00
13.00

EV
EV

17.30
19.00

zo 12

9.00
11.00

za 18

17.30
19.00

zo 19

9.00
11.00

za 25

17.30
19.00

zo 26

9.00
11.00

za 2 jul

17.30
19.00

zo 3

9.00
11.00

EV

EV

EV + EHC
EV

EV + EHC

EV
EV
EV
EV

Pinksternov.

EV

WCV

EV
EV

WCV

EV
EV

EV
Pinksternov.

EV

EV
EV

EV
Carnavalsv.

17.30
19.00

za 11

Waddinxv.

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

De leden van de werkgroep MOV
uit Gouda/Moordrecht/Gouderak
kregen een actie toebedeeld,
koekjes bakken en verkopen voor
project El Arbol in Nicaragua. Maar
hoeveel koekjes moet je gaan bakken? Wij wisten het niet en hebben
daarom hulp gevraagd aan Bakkerij ‘Hartig en Zoet’ van Gemiva. Zij
bakten voor ons iedere week een
grote hoeveelheid lekkere koek.
En dit alles werd ook nog eens
zorgvuldig ingepakt en voorzien
van een mooi etiket. Wij bedanken de medewerkers van Bakkerij

9.00
11.00

Reeuwijk

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

do 26

Moordr.

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

zo 22

9.00
11.00

Gouda
Joseph

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

17.30
19.00

Boskoop

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

za 21 mei

Bodegr.

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

Koekjesverkoop voor El Arbol

Tijd

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

Datum

Moordrecht

EV
EV
EV
EV

EV
EV + EHC

EV
EV

EV

EV
EV

EV

EV + EHC

EV
EV + opn.Gel.

EV

EV
EV

EV
GEEN
SJDD

GEEN
GEEN

GEEN

EV
EV

EV

EV
EV

Gezocht: Bezorg(st)er Gouderak
Zes keer per kalenderjaar verschijnt de Voorloper. Deze wordt
rondgedeeld door een groep vrijwilligers. Ieder van hen heeft een
eigen wijkje (tussen de 10 en 20
adressen). De boekjes worden bij u
thuisbezorgd en u zorgt dan voor
verdere verspreiding. Wij zijn op

EV
GEEN

zoek naar iemand in Gouderak die
deze taak op zich wil nemen. Heeft
u zelf interesse of kent u iemand
die dit wil doen, neem dan contact
op met:
Harriëtte Langelaan,
06-24878231

EV
EV = Eucharistieviering;
WCV = Woord en Communieviering;
SJDD = Sint Jan de Doperdag;
Carnavalsv. = carnavalsviering;
EHC = Eerste Heilige Communie;
Pinksternov. = Pinksternoveen;
opn.Gel. = opname Geloofsleerlingen.
Voor actuele informatie zie:
https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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'En Ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe Helper te geven:
de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door Hem
zullen jullie de waarheid kennen. (Johannes 14:16-17)'
Mag Ik jouw vriend zijn?
Tijdens Pinksteren is het groot feest. Voordat Jezus Zijn leerlingen zou
verlaten, beloofde Hij hen dat Zijn Vader een Helper zou sturen: de Heilige Geest. Tijdens Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest neerdaalde
over de apostelen en andere aanwezige gelovigen.
Wat fijn en bijzonder dat God een Helper stuurt. Want wees eerlijk, we
hebben soms allemaal wat hulp nodig. Jezus vraagt ons namelijk om
Zijn regels te volgen. Maar hoe goed we ook ons best doen, soms is dat
gewoon erg lastig. Gelukkig mogen we er dan op vertrouwen dat de
Heilige Geest weet wat goed voor ons is. Op momenten dat wij het
even moeilijk vinden, reikt Hij ons de hand, net zoals een vriend
dat zou kunnen doen.

Wist je dat..?
Tijdens Pinksteren vieren we de
verjaardag van de Kerk. In het
Bijbelboek Handelingen kun je
lezen dat ongeveer 120 leerlingen in de dagen na Jezus’ hemel-

vaart bij elkaar verbleven in een
bovenvertrek in Jeruzalem. Maar
vanaf Pinksteren wordt voor het
eerst gesproken over een ‘gemeenschap’. Daarom wordt Pinksteren gezien als het begin van
de Kerk als gemeenschap van
gelovigen. Hiep, hiep, hoera!

De Sprinkhaan

De sprinkhaan zegt:

