
 

 

 

12e jaargang no.13 periode 18 juni t/m 3 juli 2022 

 
Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
H.-Josephkerk 
Aalberseplein 2, Gouda 
tel. (0182) 523801  
 
Het Pastoraal Team is te bereiken via 
tel. (0182) 513056 
 
Pastor van dienst 
Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, 
 belt u naar de pastor van dienst: 
tel. (0182)-586036. 
 
Secretariaat  
voor Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda; Geopend:  
Ma, wo, vr, van 09.30 - 12.00 uur  
tel. (0182) 523801 
E-mail: gouda@sintjandd.nl 
 
Ledenadministratie: Gouda 
E-mail:  leden.gouda@sintjandd.nl 
 
Rekeninggegevens: 
Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
Kerkbijdragen: 
IBAN: NL28INGB 0002 902 532 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
Overige betalingen en giften 
IBAN: NL93RABO 0361 413 785 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
 
Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
IBAN: NL90RABO 0343 000 911 
t.n.v. Sint Johannes’ Onthoofding Moordrecht 
 
Kerk St. Johannes' Onthoofding 
Oosteinde 23, Moordrecht 
Postbus 86, 2840 AB Moordrecht  
tel. (0182) 523801 
E-mail: moordrecht@sintjandd.nl 
 
Kopij voor het volgende blad  
uiterlijk 27 juni 2022 
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail  
Infoblad@sintjandd.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paus Adrianus en Catharijneconvent 

 

U heeft het hopelijk al gehoord en gezien. Dit jaar 
herdenken we dat 500 jaar geleden een bijzondere 
Nederlander tot paus is gekozen. In het 
Catharijneconvent in zijn geboorteplaats Utrecht is 
een beperkte tentoonstelling aan hem gewijd. Paus 
Adrianus - wereldleider uit Utrecht - 
Catharijneconvent. Onze oud-pastoor  Ad van der 
Helm wil graag op donderdagavond 7 juli  vanaf 20.00 
uur een inleiding houden over deze bijzondere paus in 
de koffiezaal bij de Victorkerk te Waddinxveen.  

Tevens zal de conservator van de tentoonstelling 
Adriaan Veldman op 9 juli om 11.00 uur exclusief voor 
onze parochianen een toelichting verzorgen bij de 
expositie in het museum in Utrecht.  

In het Catharijneconvent is tot 28 augustus ook de 
interessante expositie te zien over belangrijke 
veranderingen in de Kerk onder de titel Van God los? 
De onstuimige jaren zestig - Catharijneconvent. 

Een unieke kans om beide exposities te bezoeken en 
meer te weten te komen over Paus Adrianus.  

De capaciteit in Utrecht voor de toelichting en 
rondleiding bij de expositie over Paus Adrianus is 
beperkt dus graag vooraf aanmelden bij mij. Vol is vol, 
helaas. 

Vervoer naar Utrecht  en toegang tot het museum 
kunnen we niet verzorgen.  

Adres Catharijneconvent Lange Nieuwstraat 38 
3512 PH Utrecht 

Aanmelden voor bezoek aan Utrecht: 
penningmeester.parochie@ sintjandd.nl 

 

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/paus-adrianus-wereldleider-uit-utrecht/
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/paus-adrianus-wereldleider-uit-utrecht/
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/paus-adrianus-wereldleider-uit-utrecht/
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/jaren-zestig/
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/jaren-zestig/
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VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 

Periode 18 juni t/m 3 juli 2022 
 
Zaterdag 18 juni (Sacramentsdag 
17.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
M.m.v., Marjo Broos 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; 
overleden ouders van Gennep-de Rijk; overleden 
ouders Spruijt-Rohde 
 
Zondag 19 juni (Sacramentsdag) 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
Opname geloofsleerlingen 
M.m.v. De Schola 
 
Gebedsintenties Gouda 
Jan Wever: Joop de Vos: Grada Jaspers van der 
Sprong en dochter Paulien: Annie de Rijk; Uit 
dankbaarheid voor een 65-jarig huwelijk en voor het 
bereiken van de 90-jarige leeftijd;  
 
Dinsdag 21 juni 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Vrijdag 24 juni 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
19.30 uur H.-Josephkerk Hoogfeest H. Hart van Jezus  
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
M.m.v. Monique vd. Hoogen 
 
Zaterdag 25 juni 
17.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Familie 
Glissenaar-Blonk; Ton Glissenaar; Geer van Sprew-
Pieterse; Bas en Dora van Velzen-de Kneght; Voor de 
zielenrust van mevr. Vera Verstraten: Kracht en sterkte 
voor mevr. Janine Verstraten: Voor de zielenrust van 
Willie; Voor de zielenrust van alle overledenen uit het 
verpleeghuis; Uit dankbaarheid bij de 82e verjaardag 
van Charles: 

Zondag 26 juni Sint Jan de Doperdag 
11.00 uur Johannes de Doperkerk Boskoop 
Eucharistieviering parochiebreed 
Voorgangers: Het pastorale team 
14.00 uur H.-Josephkerk 
Filipijnse viering 
Voorganger: Eigen voorganger 
 
Gebedsintenties Gouda 
Echtpaar Erberveld-Streng; Willem Lafeber; Bart en 
Mien van der Sprong; Overleden ouders Determan-
van den Hoogen; Jan Vink 
 
Dinsdag 28 juni 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Vrijdag 1 juli 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
14.00 uur H.-Josephkerk 
Huwelijksviering Isha Toma en Jonne van Gelderen 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Zaterdag 2 juli 
17.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger:  
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Trees en Gerard Blonk-van Vliet; Quirinus en Gertruida 
Heinsbroek-de Jong; Pancratius en Thea Mooren-de 
Kneght; Jan van Ardenne; 
 
Zondag 3 juli (Ankerzondag) 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Hoogland en paste van Winden 
M.m.v. Band Lux 
 
Gebedsintenties Gouda 
Adrianus van Leeuwen; Maria Kabel; Herman en Marga 
van Schalkwijk-Kolkman; Antoon en Eglé Doorenbosch 
en zoon Anthony; Ouders Zwarts-Jansen; Ate 
Bootsma; Cees Koop; Jos Buffing-Engelkamp 
 

Zorgcentra 
 
Zondag 19 juni Sacramentsdag 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: G. Postma 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: B. Robben 
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10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor de Jong 
 
Vrijdag 24 juni 
16.00 uur Savelberg Savelberghof 200 
Maandsluiting: Protestantse kerkdienst 
 
Zondag 26 juni 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: M. de Regt 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Protestantse kerkdienst 
Voorganger: Ds. H. de Jong 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Protestantse kerkdienst 
Voorganger: Ineke Polet 
Zondag 3 juli 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. van Dijk 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Versteeg 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor A. de Jong 
 

Kerkplein 15 
Het programma is elke zondag 9.00-12.00 uur te 
beluisteren via Gouwestad Radio FM 106,2, kabel 97,7 
en internet www.gouwestad.nl. 
 

PERSONALIA 
 

Overleden 
03-06-2922: Catharina Windt, 90 jaar 
07-06-2022: Cornelis van Treijen, 93 jaar 
 

MEDEDELINGEN 
 

Algemeen 
 
YouTube kanaal Parochie Sint Jan de Doper  
Op onze website vindt u ook een link naar het 
YouTube-kanaal van de parochie: 
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul
9LnETcPJ2Q .  
Hierop staan diverse opnames, die u zo op uw gemak 
nog eens kunt bekijken. 

 

Livestreamvieringen in de parochie 
Boskoop via www.kerkomroep.nl  
Bodegraven via www.kerkdienstgemist.nl  
Gouda via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-
H-Josephkerk 
Moordrecht via 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358 . 

Reeuwijk via www.kerkomroep.nl 
Waddinxveen via www.kerkomroep.nl 
De links staan ook op het vieringenrooster op 
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html  
 
Pater M.R. Hoogland 25 jaar priester 
Op 20 juni a.s. is het de dag dat pater Hoogland 
gedenkt dat hij 25 jaar geleden tot priester werd 
gewijd. Voorwaar een mijlpaal, die wij niet onbenoemd 
willen laten, gelet op zijn regelmatige aanwezigheid in 
de weekendvieringen in onze parochies. Wij willen 
daarbij stil staan tijdens de viering op 3 juli a.s., als hij 
om 11 uur voorgaat tijdens de Ankerzondag in Gouda. 
Daar willen we hem ook een gezamenlijk cadeau 
aanbieden, waaraan u desgewenst kunt bijdragen. 
Pater Hoogland heeft aangegeven geen persoonlijke 
cadeaus te willen ontvangen. Hij bestemt uw giften 
liever voor zijn congregatiegenoten die actief zijn in 
Polen en Oekraïne bij de opvang van vluchtelingen als 
gevolg van het conflict in die regio. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL28 RABO 
0157573141 t.n.v. parochie St Jan de Doper, onder 
vermelding van Cadeau pater Hoogland. Bij voorbaat 
dank! 
Parochianen die dat willen, kunnen hem tevens een 
felicitatie sturen op het adres Wal 61A, 2871BC 
Schoonhoven. Stuur hem daar svp geen bloemen, 
want daar is hij allergisch voor! 
 
Hoogfeest Heilig hart van Jezus 24 juni 
Op de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren 
is het Hoogfeest H. Hart van Jezus. Dit zullen we 
vieren met een parochiebrede Eucharistieviering 
om 19.30 uur in de Josephkerk Gouda. 
De devotie tot het H. Hart vormt een grote 
historische uiting van de godsvrucht van de Kerk 
voor Jezus Christus, haar bruidegom en Heer. Zij 
vraagt een fundamentele houding die bestaat uit 
bekering en herstel, liefde en dankbaarheid, 
apostolische inzet en toewijding tegenover 
Christus en zij heilswerk. 
 
Sint Jan de Doperdag 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 Jan de 
Doperdag! 
Zondag 26 juni mogen, kunnen en willen we weer: 
onze Sint Jan de Doperdag! 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 Plaizier. 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 

https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html
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om hun WJD sweater, hoodie, of t-shirt uit de 
mottenballen te halen, aan te trekken om op de Sint 
Jan de Doperdag 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 de Doper 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! 
 
Vormsel informatieavond 21 juni 
Na de zomer start een nieuwe groep met het 
vormingstraject. We nodigen alle jongeren die na de 
zomervakantie naar groep 8 gaan hiervoor uit. 
In dit traject starten we de zoektocht met de jongeren 
hoe het is om leerling van Jezus te zijn en helpen ze 
bij hun geloofsontwikkeling. Dit doen we in een 
combinatie van catechese en leuke activiteiten.  
Het eerste jaar is vernoemd naar Naïn, de jongeling die 
mag opstaan. We gaan een gezellige groep maken op 
wie we kunnen bouwen en gaan samen op zoek naar 
God. We komen dit jaar zeven keer bij elkaar.  
Het tweede jaar, Tabor, ontdekken we de kerk, de 
parochie waar we onderdeel van mogen uitmaken. Het 
derde jaar ontdekken we ons geloof via Jona en gaan 
daarna op weg naar de vormselviering. De jongeren 
zullen we na deze voorbereidingen vragen of ze toe 
zijn aan het ontvangen van het Heilig Vormsel. 
Op dinsdag 21 juni is een vrijblijvende infoavond 
waarin we meer vertellen wat het traject inhoudt. 
U bent van harte welkom om 20:00 in de Victorkerk in 
Waddinxveen (Zuidkade 176). 
 

Beste parochianen, 
Ik ben Angelique Kamphuis, katholiek, was als zuster 
werkzaam in de Arkgemeenschap en ben nu 
werkzaam in de thuiszorg in Gouda en omgeving. Op 
dit moment woon ik in de oude pastorie te Haastrecht, 
maar het contract loopt binnenkort af. Daarom wil ik u 
het volgende vragen: weet u wie per direct of op korte 
termijn een kamer te huur heeft of heeft u zelf een 
kamer te huur, in Gouda of omgeving? Mijn 
telefoonnummer is: 06 - 19776 797. 
Ik hoor graag van u, bij voorbaat dank. 
 

Eucharistische aanbidding  
Elke eerste vrijdag van de maand wordt er tussen 19.30 
en 21.00 uur in de kapel op de r.-k. begraafplaats aan de 
Graaf Florisweg aanbidding gehouden. Even een 
bijzonder moment met Jezus samen zijn en Hem 
gewoon eens ‘vertellen’ wat jou bezighoudt. Je kunt 
altijd naar Jezus toe komen om jouw dankbaarheid, 
problemen, zorgen, vragen, verdriet of spijt bij Hem neer 
te leggen. Je kunt Hem alles zeggen. Dát is bidden. Wil 
je weten wat de aanbidding nog meer inhoudt? Neem 

dan eens een kijkje op: 
https://www.sintjandd.nl/document/eucharistischeaan
bidding/ De eerstvolgende is 3 juni daarna 1 juli   
 

Eendaagse bedevaart naar brielle 30 juni  
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 we hopen dat u 
meedoet, omdat het belangrijk is en blijft om hen te 
gedenken. Te midden van de oorlog en het geweld in 
hun tijd hebben zij vastgehouden aan het geloof. Hun 
voorbeeld kan ons kracht geven om net als zij trouw te 
blijven aan ons geloof. En we bidden in het 
Bedevaartsoord in Brielle op hun voorspraak voor de 
intenties die wij met ons meedragen in onze tijd, 
waarin oorlog en geweld ook een dagelijkse realiteit 
zijn. Doet u mee met het jubileumjaar van het 
Bedevaartsoord Brielle? Op 30 juni zullen wij samen op 
bedevaart gaan naar Brielle. Het samen op bedevaart 
gaan naar deze bijzondere plaats is een mooie manier 
om samen het geloof te beleven en er voor elkaar te 
zijn. Op donderdag 30 juni rijden we met een 
touringcarbus langs verschillende opstapplaatsen, 
komen tegen 10.30 uur aan bij de bedevaartkerk van 
HH Martelaren van Gorcum. Na de koffie en thee is er 
een rondleiding over het heiligdom. Na de lunch is er 
een Rozenkransgebed met een moment voor uzelf en 
daarna een H. Mis met pastoor Smith uit Leiden. Na 
nogmaals een kop koffie en thee, sluiten we de dag af 
met een kruisweg in de omgang van het heiligdom. 
Nadere informatie over opstapplaatsen en de kosten 
vindt u op onze website www.bedevaart.nl Nadere 
informatie via dehaagsebedevaarten@gmail.com of 
via telefoon 010-4149577 Ineke Huitema-Versteeg 
Secretaris Haagse Bedevaarten   
 
Nationale Bedevaart Brielle op 9 juli 2022 
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in Brielle de 
Martelaren van Gorcum om het leven kwamen. Het 
bedevaartsoord staat daar op een bijzondere manier 
bij stil tijdens de Nationale Bedevaart. Speciaal voor 
deze gelegenheid rijdt er voor wie met het OV reist een 
bus naar Brielle vanaf het Centraal Station Rotterdam 
(Conradstraat). Daarvoor pikt de bus de eerste 
bedevaartgangers op bij de HH. Laurentius en 
Elisabeth Kathedraal in Rotterdam. 
“We vieren ons geloof in de gemeenschap van de Kerk. 
Die gemeenschap geeft ons kracht. Dat is ook wat de 
Martelaren ons laten zien”, zegt custos pastoor Jack 
Glas. “Dus kom naar de Nationale Bedevaart, zodat we 
met velen samen ons geloof kunnen vieren op deze 
bijzondere historische plaats.” 
Aanmelden voor de bus is nodig en kan via 
bureau@bisdomrotterdam.nl. Voor de bus wordt een 
bijdrage van € 10 per persoon gevraagd. Dit bedrag 
kan worden voldaan bij het instappen en is voor de 
heen- en terugreis. De Nationale Bedevaart wordt 
rond 15.30 uur afgesloten met een 
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sacramentsprocessie. Daarna rijdt de bus terug naar 
Rotterdam. 
Zaterdag 9 juli 2022 
8.45 uur vertrek vanaf de kathedraal in Rotterdam 
9.00 uur vertrek vanaf Rotterdam Centraal Station 
(Conradstraat) 
U wordt gevraagd om een eigen bijdrage van € 10 te 
voldoen bij het instappen 
Meld u aan via bureau@bisdomrotterdam.nl 
 

Expositie “het Wonder van Gouda” in de Sint -Jan 
in Gouda op vrijdag 16 september  
Op  vrijdag 16 september van 15.00-16.00 uur bezoek 
aan de expositie “Het wonder van Gouda” in de Sint-
Jan met rondleiding door kunsthistoricus Wilhelmien 
Salari.“Een reis langs unieke zestiende-eeuwse 
kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit 
stonden”.Maximum aantal deelnemers 15. Indien er 
voldoende belangstelling blijkt te bestaan zal er 
aansluitend nog een rondleiding worden 
gegeven.Verdere informatie betreffende aanmelding 
en toegangsprijs volgt t.z.t. via het Informatieblad en 
de Voorloper. 
Noteert u de datum alvast? 
 
Goederen voor Oekraïne 
De oorlog in Oekraïne duurt nu al meer dan 3 
maanden. 
Veel mensen zijn naar het westen van het land 
gevlucht, waardoor daar tekorten ontstaan aan 
voedsel en andere noodzakelijke spullen. Hulp is 
dringend nodig! 
Daarom zal op 1 juli een hulpkonvooi vertrekken vanuit 
Gouda naar Lviv en Kiev. 
Er is veel geld nodig voor te maken transportkosten, 
het kopen van houdbare producten en voor de overige 
noodhulpartikelen. 
De gezamenlijke diaconieën van de Goudse kerken 
doen een beroep op u om goederen in te zamelen en 
af te leveren bij de Gereformeerde Gemeente in 
Gouda.  
Helpt u mee om de vrachtwagens te vullen of een gift 
te doneren? 
Op donderdag 23 en 30 juni kunt u spullen inleveren 
van 19.00 - 21.00 uur op de Nieuwe Gouwe Oostzijde 
2b. 
Een uitgebreide lijst van producten waar grote 
behoefte aan is, staat op www.GergemGouda.nl 
 

Activiteiten van de Raad van Kerken in het kader 
van Gouda 750. 
Op 29 juni houdt Rob Lijesen een voordracht over de 
Bede aan de Zee van  
Khalid Hosseini. 
Deze bede is destijds gemaakt nadat een jonge peuter 
van 2 jaar was aangespoeld op het strand in 
Griekenland. 
Kamal Akawi, die vrijwilliger, arts, vluchteling en 
dichter is, draagt voor uit zijn gedichtenbundel Een 
Stiile Schreeuw. 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Gerben 
Budding. 
Anita Korevaar vertelt over het belang van taallessen. 
Tevens is er prachtige kunst te zien passend bij het 
thema Over Grenzen Heen 
Gemaakt door leerlingen van de Goudse Waarden. 
De avond is van 19:45 tot 21:30 uur in de Oud 
Katholieke Kerk aan de Hoge Gouwe 107. 
Op zaterdag 2 juli zijn er van 13:00 uur tot 17:00 uur 
verschillende activiteiten 
in de OudKatholieke Kerk en de Sint Joostkapel (hoek 
Lage Gouwe/Turfmarkt) 
met het thema Proef en Ontmoet o.a. een workshop 
Wereldmuziek, een vrijwilligersmarkt, een byzondere 
rondleiding door de stad. 
Kijk voor het volledige programma op 
www.rvkgouda.nl/gouda750 
 

Stipendia 
Het tarief voor gebedsintenties voor Gouda en 
Moordrecht is € 10,00. 
Voor informatie over de andere tarieven kunt u terecht 
bij het Locatiesecretariaat. 

 
H. Antonius van Padua 

 
Pastor op Bezoek 
Behoefte aan een gesprek met een pastor? 
Vraag dit aan via Pastor op Bezoek: 
Vul een kaartje in en stop die in de PoB-box,  
of vraag aan via www.sintjandd.nl of via uw 
secretariaat. 

 
Bloemetje van de week in  Gouda 
In de maand mei kregen de volgende parochianen een 
bos bloemen:  
Mei 
01-05 Louise Bentley 
 08-05 Astrid de Weger 
15-05  Elly vd Most 
22-05 Monique van Reijen 
29-05 Familie Koemans      
U wordt allen uitgenodigd parochianen voor te dragen. 
Wilt u de voorstellen mailen naar 
bloemetje.gouda@sintjandd.nl  of via het secretariaat 
0182-523801 
 
CD verkoop ten bate van het Sponsor Een 
Vakantie project 
In de Antoniuszaal staat inmiddels bij de 
boekenkast een tafel met CD’s die u kunt kopen. 
Misschien staat er net die ene CD bij, die u nog 
wilde hebben. 
De opbrengst is voor de actie Sponsor een 
Vakantie van de Parochiële Caritas Vereniging. 
U kunt zowel digitaal als cash betalen. 
Steun dit goede doel met uw aankoop! 

http://www.gergemgouda.nl/
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Er is een complete box van opera CD ‘s van Verdi 
te koop! 
Voor de liefhebber voor elke aannemelijke prijs: 
geef wat u hiervoor over hebt! De CD-tafel staat 
er in de maanden juni, juli en augustus. 
 

St. Johannes' Onthoofding 
 
Telefonisch contact secretariaat Moordrecht 
Aangezien het secretariaat van de 
geloofsgemeenschap St.-Johannes’ Onthoofding 
meestal niet bezet is, dient u voor telefonisch contact 
het secretariaat van de Geloofsgemeenschap H.-
Antonius van Padua te Gouda te bellen. Tel. (0182) 
523801 

 


