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Nr. 196 – za. 28 mei  t/m vr. 24 juni 2022 
Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Secretariaat: 0172-612255, redactie.bodegraven@sintjanddd.nl 
Pastor van Dienst: 0182-586036 
Redactie: redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
Parochie Sint Jan de Doper: www.sintjandd.nl 
 
Agenda 
4/5 juni – Collecte tijdens viering - Week Nederlandse Missionarissen 
11/12 juni – Deurcollecte lokale PCI 
12 juni – Uitzending via Kerkplein 15 
5 juni – Ankerzondag op Pinksteren 
19 juni – Eerste  Heilige Communie voor 18 kinderen (zie Voorloper) 
26 juni – Sint Jandag 
28 aug. – Vrijwilligersdag (save the date) 
 
Familieberichten 
Overleden: C. H. P. (Cor)  Verweij,   A. J. (Agaath) Bunnik  
Gedoopt: Gabriel Emmanuel Martinus Spithoven 
 
Geloven in de ander. Samen een missie 
Tijdens deze week van de missionarissen zetten wij jaarlijks alle 
missiewerkers in het zonnetje. Dat is echt verdiend, omdat zij zich 
altijd met volle energie en liefde inzetten voor kwetsbare 
medemensen, geïnspireerd door hun geloof.  St. Paulus predikt ‘een 
HEER, een GELOOF, een DOOP. Een GOD en VADER van allen, die is 
boven allen en met allen.’ Moeiteloos mag je daaraan toevoegen ‘een 
MISSIE’. Dit is niet alleen een opdracht voor de missiewerkers bedoeld, 
maar voor alle gedoopten. Samen kunnen we deze missie waarmaken 
door geloof en vertrouwen in God en de medemens. De missiewerkers 
hebben onze steun heel hard nodig. We hoeven niet allemaal daar te 
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gaan werken maar kunnen ons steentje hier bijdragen. Dat kan in een 
geldelijke bijdragen, maar ook door gebed. Dit laatste is een mooie 
onzichtbare kracht die wel gevoeld en gewaardeerd wordt.  Onze 
geldelijke bijdragen halen wij graag op in het pinksterweekend, na de 
vieringen op zaterdag en zondag. Hij wordt van harte bij u aanbevolen 
om zo te zorgen dat de missiewerkers hun werk in alle rust en 
eerlijkheid kunnen blijven doen. Namens hen alvast onze welgemeende 
dank. IBAN:  NL30 RABO 0171 2111 11, Week van de Missionarissen. 
De Parochiële MOV 
 
Feest van de Geest  
De Willibrorduskerk is open voor bezoek op Hemelvaartsdag donderdag 
26 mei, zondag 29 mei en  Eerste en Tweede Pinksterdag 5 en 6 juni, 
van 13.00 – 17.00 uur. In Bodegraven is ook kunst te zien in de 
Ontmoetingskerk en in de Lutherse kerk. 
 
Pinksternoveen 
Op vrijdag 27 mei om 19.30 uur openen we de Pinksternoveen in de 
Willibrorduskerk. U bent van harte welkom. de noveen trekt door de 
hele parochie. De route kunt u lezen in Voorloper 3 en op de website. 
 
Ankerzondag Pinksteren 
Op zondag 5 juni vieren we Pinksteren. Vanuit de Ankerzondag willen 
we daar dit jaar een groot feest van maken! Naast het reguliere 
catecheseprogramma is er ook een gezellige lunch na de mis. Neem 
wat lekkers te eten en/of te drinken mee van thuis om met elkaar te 
delen. Ook aan de kinderen wordt gedacht met een springkussen en 
spelletjes. 9.15 uur: ontvangst, de koffie en thee staat klaar. 
Bijzonderheden: gedurende de gehele ochtend is er crèche voor de 
allerkleinsten. www.sintjandd.nl/ankerzondag. 
 
Sint Jandag 2022 
Zondag 26 juni mogen en willen we weer onze Sint Jandag vieren! We 
vieren om 11.00 de Eucharistie in de H. Johannes de Doperkerk  aan de 
A.P. van Neslaan in Boskoop. Zie Voorloper 3 en de website. 
 
Palmpasenstok 
Heeft u op Palmzondag een palmpasenstok ontvangen? Wij willen de 
stok graag retour zodat we deze volgend jaar weer kunnen gebruiken. 
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Graag inleveren op het parochiesecretariaat of bel  0172-61225, dan 
wordt deze bij u opgehaald. 
Lia en Paula 
 
Overdracht kerkarchief 
Op woensdag 13 april is de inventaris van het archief officieel 
overhandigd aan het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en 
opengesteld. Zie www.rhcrijnstreek.nl  Als u nog wat op zolder heeft 
liggen dat interessant is voor het kerkelijk archief, mail naar 
mailto:archief.bodegraven@sintjandd.nl  
 
Gebedsintenties 
Vr. 27 mei 9.00u - Wim van Doorn, Dirk Boekhorst. 
Za. 28 mei 19.00u – Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Martin 
Dobber, ouders Cor en Ada Veelenturf – Visser, Jan Piket, Jan, Tiny en 
Wim van Leeuwen, Adriaan en Lenie Droogh – van Rossum 
Vr. 3 juni 9.00u - Corrie van Velzen – Duits. 
Zo. 5 juni 9.00u – Pinksteren - Voor de vervolgde christenen 
wereldwijd. Wij bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen 
komen. Pastor Paardekooper, fam. Koot – van der Maat, Coks van 
Diemen – van Veldhuizen. pastor van der Meer, ouders van der Klauw – 
van der Meer, ouders van Bunningen – Schuttelaar en Jan van 
Bunningen, ouders Agterof – Pouw, ouders Joop en Willy Vergeer – 
Veelenturf, fam. Koot – van der Maat, fam.  Vink – van den Broek, 
ouders Sauer – Epping. 
Za. 11 juni 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. ouders 
Melchers – Raterman, overl. fam. Agterof – van der Steen, Harm 
Troost, Maus Vermeulen, Jan van Dijk,  Marnix Grüter, Siem Overes, Will 
Heemskerk, ouders van Zoest – Kromwijk. 
Wo. 15 juni 14.00u – Vijverhof - - Riet Klever – van Velzen. 
Vr. 17 juni 9.00u - Anny en Leo de Wit. 
Zo. 19 juni 9.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Cees 
Scheer, ouders Hoogeveen – Duijvestijn, familie Rietveld – Oonk, tante 
Sientje en Jan, Mien van Vliet – van Dijk, Ans Stolwijk – van Veldhuizen, 
Ouders Ernst-Walraven en Gijs en Jos. 
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Weekinfo 
    7e zondag van Pasen 

Za. 28 mei 19.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

    Middenkoor  

Ma. 30 mei 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  
Do. 2 juni 14.00 Vijverhof - gebedsviering gebedsleider Gerry Postma 

Vr. 3 juni 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    Pinksteren  

Zo. 5 juni 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

    Dames- en herenkoor 

    Koffiedrinken na de viering 

Vr. 
 

10 juni 9.00 Woord- en 
Communieviering 

gebedsleider Gerry Postma 

     
Feest van de H. Drie-eenheid 

Za. 11 juni 19.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    Dameskoor  

Ma. 13 juni 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  
Wo. 
 

15 juni  14.00 Vijverhof  
Eucharistieviering 

pater Boomaerts 

Vr. 17 juni 9.00 Woord- en 
Communieviering 

gebedsleider Gerry Postma 

     
Feest van het H. Sacrament 

    1e Heilige Communieviering 

Zo. 19 juni 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

    Jongerenkoor  
    Koffiedrinken na de viering 

Ma. 20 juni 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  
    Hoogfeest geboorte H.Johannes de Doper 

Vr. 24 juni 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    13e zondag door het jaar 

Za. 25 juni 19.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

    Middenkoor  

 


