Week 19-20

7 MEI T/M 20 MEI 2022

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 26 MEI IN DE ST. VICTORKERK
Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website www.sintjandd.nl onder kopje vieringen
staan altijd de laatste wijzigingen vermeld. In de weekendvieringen is er bijna altijd een organist en
cantor aanwezig die de viering muzikaal zullen begeleiden. Een enkele keer zal er een stille
viering zijn. Alle vieringen zijn ook te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Zondag 8 mei 11:00 uur Woord & Communieviering Diaken Schuurmans
Met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantor dhr. De Groot
Tevens Deurcollecte roepingenzondag (priesteropleiding Bisdom)
Intenties: Hans Landman, Tinus van Est & Lineke van Est-Riethoven, André Eggermont,
Riny Berendse-Westerhof, Fien Doeleman-van der Klauw, Ton van Ginkel, Jan Lam,
Fam. van Rhijn-Boekhorst, Overleden familie van Stijn,
Donderdag 12 mei 18:30 uur Rozenkransgebed door vrijwilliger
Donderdag 12 mei 19:00 uur Woord & Communieviering Pastor Lijesen
Intenties: Hans Landman, Tinus van Est & Lineke van Est-Riethoven, Overleden familie van Stijn,
Zondag 15 mei 11:00 uur Eucharistieviering Pastor van der Helm
Met muzikale medewerking van Capella Sint Victor
Intenties: Hans Landman, Tinus van Est & Lineke van Est-Riethoven, André Eggermont,
Riny Berendse-Westerhof, Fien Doeleman-van der Klauw, Ton van Ginkel, Jan Lam,
Fam. van Rhijn-Boekhorst, Cees van den Bosch, Agnes Maria van der Reijken Brand,
Clasien van Grieken-van Krevel, Joop van Berkesteijn, overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk,
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Cor Segers & Rie Segers-Gerts, Ton van Delft, Frans Steenland,
Cock van der Hoorn, Bep Nijssen-Strobbe, Frits Rietveld, Wim Visschers & Marijke Visschers-Hofs,
Azis Setyapranarka, Betsie Wijering-Heinink, Rita Wubben-van Dam, Hans Hartwijk,
Tonny Driessen-Verdegaal, Riet van Pinxteren-Heemskerk, Lia Bloot, Overleden familie van Stijn,
Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 15 mei 16:30 uur Marialof Pastoor van Klaveren
Met muzikale medewerking van het gelegenheidskoor o.l.v. Monique van den Hoogen
Donderdag 19 mei 10:00 uur Ouderenviering in de Rietkraag pastor Kuipers
Donderdag 19 mei 18:30 uur Rozenkransgebed door vrijwilliger
Donderdag 19 mei 19:00 uur Eucharistieviering Pastoor van Klaveren
Intenties: Hans Landman, Tinus van Est & Lineke van Est-Riethoven, Overleden familie van Stijn,
Zondag 22 mei 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers t.g.v. de Eerste Heilige Communie
Met muzikale medewerking van een gelegenheidskoor
Intenties: Hans Landman, Corry Rip-Steenbergen, Wil de Waal-Verschragen, Kees van der Klauw,
Joop van Berkesteijn, Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk, Johannes Rip,
Overleden familie Verweij-van Berkesteijn, Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Donderdag 26 mei HEMELVAARTSDAG GEEN Viering in de Victorkerk
Bodegraven 9.00 uur Eucharistieviering Gouda 11.00 uur Eucharistieviering

KOFFIE
Na de zondagse viering bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of
thee in de Victorzaal. Voor de kinderen is er limonade.
Vindt u het gezellig om de koffie te schenken na de viering, neemt u dan
contact op met het secretariaat. We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers om
het koffie drinken na elke zondagse viering mogelijk te houden.

CHAUFFEUR
Wilt u gebruik maken van de chauffeursdienst, neemt u dan alstublieft uiterlijk donderdag
voorafgaand aan de viering contact op met het secretariaat, zij brengen u in contact met de
chauffeurs.
Komt u met de auto naar de kerk en heeft u een plekje over, neem dan ook contact op met het
secretariaat, dan komt u op de lijst van mogelijke chauffeurs te staan.

OPBRENGST VASTENACTIE
De Vastenactie is voorbij, de gelden zijn geteld.
IKC de KAS (v.h. Kardinaal Alfrink School) heeft ruim
€ 450,- ingezameld. De brievenbus in de kerk ruim
€ 150,- en de wandelspeurtocht € 190,-.
Wij sturen dus ruim € 800,- naar Nicaragua, en daar
zijn de directe overschrijvingen naar de Vastenactie
nog niet bijgerekend.
Wist u dat de Vastenactie 50% van het bedrag bijlegt, dus minimaal € 1.200,- alleen al vanuit
Waddinxveen. Namens El Arbol willen wij u hartelijk danken voor uw gulle gave!
In de Voorloper zullen wij t.z.t. het totaalbedrag laten weten en een terugblik uit Nicaragua
MOV werkgroep

TITUS BRANDSMA

Gedurende de hele maand Mei is er in de Jozefkerk in Gouda een
tentoonstelling over het leven van Titus Brandsma. Op 15 Mei wordt hij
door Paus Franciscus Heilig verklaard.
U kunt de tentoonstelling bezoeken tijdens kantooruren van het
secretariaat Gouda en voor en na de doordeweekse- en
weekendvieringen. De tentoonstelling is zeer de moeite waard. U kunt veel
over Titus Brandsma lezen, horen en zien.
Zijn geloofsleven en Heilig verklaring is belangrijk voor Nederland,
zeker in deze onrustige tijden.
Hij is een gelovig voorbeeld waar veel mensen van kunnen leren.

ROEPINGENZONDAG
Op 26 april jl. kwam een aantal ambassadeurs bijeen op Vronesteyn om na te denken over het
thema van Roepingenzondag 2022: ‘Vreugde verbindt’.
Over dit thema is een video gemaakt door priesters, diaken en religieuzen uit Nederland. Zij
vertellen over de vreugde die het evangelie hen biedt.
U kunt deze video downloaden door op de link hieronder te klikken.
https://wetransfer.com/downloads/8c9
77e3b61d3fab32e278b58eda14db420220503124546/3c511bada3f20fcf66e255af080daf1c2022
0503124603/57d00f
Laten wij bidden om vreugdebodes: priesters, diakens en religieuzen op
Roepingenzondag 8 mei, die met grote vreugde het Evangelie willen verkondigen, opdat deze
vreugdevolle boodschap door iedereen kan worden gehoord en verstaan en iedereen deze
boodschap op zijn of haar beurt kan uitdragen met daden en woorden.

DIAKENWIJDING AD VAN LUIJN
In de kapel van Vronesteyn werd op dinsdag 19 april Ad van Luijn
opgenomen als kandidaat voor de wijding (‘admissio’). 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.
In deze tijd van voorbereiding wordt uw gebed gevraagd voor de wijdeling.
Correspondentieadres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

NIEUWS VAN DE VICTOR ACTIVITEITEN COMMISSIE (VAC)
Website: www.vac-victorkerk.nl E-mail: info@vac-victorkerk.nl Facebook: VAC-Victorkerk
Het
VAC-winkeltje in het voormalige jeugdhonk
verkoopt allerhande VAC-artikelen, zoals wijn, jam
en kaarten, maar ook puzzels en religieuze
artikelen. Het winkeltje is open na de
zondagvieringen in de Victorkerk en tijdens de
openingstijden van het secretariaat (op maandag,
dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en
op vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur). Na de viering
op donderdagavond is het winkeltje voortaan alleen
open wanneer er een VAC-lid aanwezig is.

Zaterdagopenstelling VAC Winkeltje
Daarnaast gaat het VAC-winkeltje ééns per maand op zaterdag open van 10:00 uur tot 12:00 uur
(de laatste zaterdag van de maand). Dat is dan tevens een moment waarop boeken, cd's, dvd's en
oud papier (of prijsjes voor verschillende VAC-activiteiten) kunnen worden ingeleverd. De
komende data is 28 mei

VAC-inkomsten 2021
De jaarrekening van de Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk over 2021 is vastgesteld. De
cijfers laten zien dat de VAC-activiteiten in 2021 € 11.435 hebben opgebracht (minus de onkosten
is dat netto € 10.241), een mooi resultaat. Niet alle activiteiten konden doorgaan zoals gebruikelijk,
maar in vergelijking met 2020 gingen het bridgen en de Kerstmarkt weer wel door. Een belangrijke
bijdrage aan het resultaat bestaat uit giften en legaten, ongeveer de helft van het netto resultaat.
Hartelijk dank voor allen die een bijdrage aan dit resultaat hebben geleverd (o.a. bij de activiteiten
klaverjassen, boterletters, kaarten, jam, boeken, wijn en oud papier).
Inloopavonden VAC
Naast de vergaderingen van de VAC organiseert de VAC open inloopavonden op de tweede
donderdag van de maand, aansluitend aan de donderdagavond viering. Iedereen is van harte
welkom om een kop koffie of thee mee te drinken. Aansluitend nemen we VAC-activiteiten door,
soms zijn er doe-activiteiten (ter voorbereiding van VAC-activiteiten), maar alles in een
ongedwongen sfeer. U kunt ook alleen een kop koffie of thee meedrinken, en daarna weggaan,
maar als u wilt kunt u ook langer blijven. KOMT U OOK EEN KEER?
De volgende bijeenkomst is die van 12 mei.
Oud papier
Het is mogelijk om oud papier af te geven. Dat kan op maandagmorgen bij de Sint Victorkerk. De
VAC / maandagploeg zorgt dan voor de verdere afhandeling.
Naast de heerlijke jam verkoopt de VAC overheerlijke St. Victorwijn:
- Rode Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië
- Witte Chardonnay van "Stoney Creek" uit Australië
- Rosé Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië
De prijs hebben we moeten verhogen naar € 4,50 per fles (vanwege een wettelijke wijziging). Bij
afname van 6 flessen of meer wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd! U kunt voor bestellingen
bellen het secretariaat (telefoon: 612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl).
Jam
Als VAC hebben we het hele jaar door 20 soorten overheerlijke, zelfgemaakte jam. De verkoop
van jam is via het secretariaat mogelijk tijdens de openingstijden van het secretariaat (telefoon:
612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl). Ook kunt u contact opnemen met Magda Sirre (tel.
615137).
VAC-agenda
- VAC-inloopavond: 12 mei
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 28 mei
- Klaverjassen: 6 mei en 3 juni
- Oud papier brengen: elke maandagochtend

COLOFON
Het volgende Victorientje verschijnt op 20 mei 2022, houdt u voor het actuele nieuws de website
www.sintjandd.nl in de gaten.
Zuidkade 176 - 2741 JJ - Waddinxveen - Tel.0182-612452
Email: waddinxveen@sintjandd.nl website: www.sintjandd.nl
Het secretariaat is geopend op maandag-dinsdag-donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur
Pastor van dienst telefoonnummer 0182 – 58 60 36
Kerkbijdrage nr. NL71 RABO 0366 8051 50 t.n.v. R.K.-Parochie St. Jan de Doper
of
nr. NL15 INGB 0000 2865 79 t.n.v. R.K.-Parochiebestuur St. Victor
Gebedsintenties rekeningnummer NL55 INGB 0002 3076 30 t.n.v. R.K.-Parochie Sint Victor

