
 
 
 
 
 
 
 

Week 21-22  21 MEI T/M 3 JUNI 2022 
 

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 9 JUNI 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. 
 
Zondag 22 mei 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers t.g.v. de Eerste Heilige Communie  
Met muzikale medewerking van leden van het Themakoor o.l.v. Dennis Koot. 
Intenties: André Koot, Hans Landman, Corry Rip-Steenbergen, Wil de Waal-Verschragen,  
Kees van der Klauw, Joop van Berkesteijn, Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk,  
Johannes Rip, Steef de Frankrijker en kleindochter Julia, 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 pastoor van Klaveren 
Gouda 11.00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
 
Zondag 29 mei 11:00 uur Woord- en Communieviering Pastor Lijesen 
Met muzikale medewerking van het Themakoor 
Intenties: André Koot, Hans Landman, André Eggermont, Overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, 
Overleden Ouders Gerts-Pannebakker, Zach van der Poel, Rita Wubben-van Dam,  
Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen, Overleden familie van Stijn. 
 
Donderdag 2 juni 19:30 uur Pinksternoveen met gebedsleider Piet Goemans 
 
Zondag 5 juni 11:00 uur Eucharistieviering pater Hoogland t.g.v. 1e Pinksterdag  
Met muzikale medewerking Capella Sint Victor 
De collecte tijdens de viering is bestemd voor de Nederlandse Missionarissen.  
Intenties: André Koot, Hans Landman, André Eggermont, Overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, 
Overleden Ouders Gerts-Pannebakker, Zach van der Poel, Rita Wubben-van Dam, Johan Sluys, 
Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen, Riet Verwoerd-van der Zwet, Gerard Heemskerk,  
Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Johannes Rip, Ton van Leeuwen, Alie Bunnik,  
Maria Elizabeth Theresia Moons-van Wijk & Kleine Annie Moons, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn,  
Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Vieringen 6 juni t.g.v. 2e Pinksterdag 
Boskoop 9.00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Gouda 11.00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
 
Donderdag 9 juni 19:00 uur Woord & Communieviering met gebedsleider 
Intenties: André Koot, Hans Landman, 

 

• Alle vieringen zijn ook te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 

• Na de zondagse viering bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de 
Victorzaal.  

• Wilt u gebruik maken van de Chauffeursdienst, neemt u dan contact op met het secretariaat. 
 

http://www.sintjandd.n/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155


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. 
 
En dit is de route:  
Vrijdag 27 mei, 19.30 uur: Sint Willibrorduskerk,  Bodegraven Thema: Bidden 
Zaterdag 28 mei, 19.30 uur: H. Joannes de Doperkerk, Boskoop Thema: Vergeven 
Zondag 29 mei: in de vieringen om 9.00 en 11.00 Thema: Delen 
Maandag 30 mei, 19.30 uur : H. Bartholomeuskerk, Wal 61, Schoonhoven Thema: Gastvrijheid 
Dinsdag 31 mei, 19.30 uur: H. Josephkerk, Gouda Thema: Troost 
Woensdag 1 juni, 19.30 uur: Sint Johannes’ Onthoofdingkerk, Moordrecht Thema: Vertrouwen 
Donderdag 2 juni, 19.30 uur: Sint Victorkerk, , 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, Reeuwijk Thema: Zingen 
 
We nodigen u uit voor de noveen, om één of misschien wel negen dagen mee te bidden 
om de komst van de H. Geest. We wensen u een Zalig Pinksteren. 
Werkgroep Pinksternoveen 
 
 

SINT JANDAG 2022 

 
Pomp de banden op van je E- Bike, trek je wandelschoenen aan, 
neem de trein, de ezel of jouw voiture en kom met elkaar naar 
de Sint Jandag! Zondag 26 juni mogen, kunnen en willen we 
weer: onze Sint Jandag! We vieren om 11.00 de Eucharistie. 
Onthullen de opbrengst van de Vastenactie en overhandigen, 
onder een daverend applaus, een cheque aan Saskia van 
Vuuren, de powervrouw van El Arbol. Ook nemen we afscheid 

van Nellie Plazier. Na jaren van trouwe dienst op het parochiesecretariaat heeft ze haar horizon 
verlegd naar de Vlietstreek.  
 
Alle communicanten en de vormelingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Via flyers 
worden de oud deelnemers aan de Wereld Jongerendagen uitgedaagd om hun WJD sweater, 
hoodie, of t-shirt uit de mottenballen te halen, aan te trekken om op de Sint Jandag ambassadeur 
te zijn voor een nieuwe lichting jongeren richting Lissabon 2023!  
Na de viering is er een High Tea die door heel de Sint Jan wordt samengesteld. Als iedereen iets 
maakt, bakt of creëert dan delen we dat met elkaar. Smaakvolle recepten kunt u vinden op 

heelhollandbakt.nl/recepten. Het is maar een suggestie       

 
Af en toe hoor je in de wandelgangen: ik ga alleen maar naar mijn eigen kerk…. Weet dan dat die 
kerk op zondag 26 juni  aan de A.P. van Neslaan in Boskoop staat! 
De werkgroep Sint Jandag  
 



FEEST VAN DE GEEST IN DE WILLIBRORDUSKERK 

 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we met elkaar de 

Pinksternoveen. In diverse kerken in het Groene hart worden er 

ook kunstwerken in deze tijd geëxposeerd.  Gemaakt met inspiratie 

vanuit het Pinksterfeest. Het thema dit jaar is “In Vuur en Vlam”. 

Op dinsdag 24 mei is de Feestelijke opening in de Oudhoornse 
kerk te Alphen a/d Rijn. Vanaf Hemelvaartsdag, 26 mei, bent u van 
harte welkom om kunstwerken te komen bezichtigen in de Willibroduskerk te Bodegraven.  
 
 

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. 
Er kan ook gepind worden in het 
winkeltje. 

 

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, religieuze 
artikelen, cd's, dvd's en oud papier (of prijsjes voor verschillende VAC-activiteiten) kunnen worden 
ingeleverd. Eerstvolgende datum: 28 mei. 
 
Klaverjassen 
Op 6 mei vond de zevende klaverjasavond van het seizoen 2021-2022 plaats. Er waren deze keer 
16 deelnemers. Er is nog één avond te gaan, waarna de seizoenswinnaar bekend is. Winnaar op 
6 mei werd Jan Snaterse met 5.478 punten, gevolgd door Els Koorevaar met 5.255 punten en 
Gerda Steenwinkel met 5.197 punten. In de totaalstand zijn er enkele wijzigingen: Jan Wesseling 
is nu eerste, Piet van Es is tweede en Truus Vink blijft derde. De laatste kaartavond van het 
seizoen is op 3 juni. 

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 9 juni.  

 

https://www.vac-victorkerk.nl/
mailto:info@vac-victorkerk.nl


Oud papier 
Het is mogelijk om oud papier af te geven (liever geen karton). Dat kan op maandagmorgen bij de 
Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan voor de verdere afhandeling.  
 
Hulp gevraagd bij het oud papier 
Als VAC zoeken we ondersteuning bij onze oud papier activiteit omdat één van onze krachten er 
na de zomer mee stopt. Het gaat met name om het ophalen / inladen van oud papier op een 
aanhanger en het wegbrengen ervan naar de firma Metselaar. Tot nu toe gebeurt dat op een 
maandagmorgen. Heeft u belangstelling om de VAC te ondersteunen, neem dan contact met ons 
op, in eerste instantie via info@vac-victorkerk.nl. Dan kunnen er in overleg verdere afspraken 
worden gemaakt. We zouden er erg mee geholpen zijn.  
 
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: 9 juni 
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 28 mei, 25 juni 
- Klaverjassen: 3 juni 
- WadCultureel: 10 september 
- Boekenmarkt: 1 oktober 
- Bridgedrive: 29 oktober 
- Kerstmarkt: 26 november 
- Oud papier (liever geen karton) brengen: elke maandagochtend 
 
 

COLOFON 

 
Het volgende Victorientje verschijnt op 3 juni 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 

mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
http://www.sintjandd.nl/

