
 
 
 
 
 
 
 

Week 25-26  18 JUNI T/M 1 JULI 2022 
 

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 7 JULI 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 19 juni 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
Met muzikale medewerking van het Themakoor 
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, André Koot, Cees van den Bosch,  
Agnes Maria van der Reijken-Brand, Clasien van Grieken-van Krevel, Hub Nootenboom,  
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Mieke Koetsier-Rijnbeek, Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen, 
Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff  
 
Donderdag 23 juni 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, André Koot, Overl. Fam. Rip-Nederhoff  
 
Zondag 26 juni 11:00 uur Sint Jan de Doperdag in Boskoop, GEEN VIERING in de Victorkerk 
We vieren om 11.00 de Eucharistie met het gehele pastorale team. Onthullen de opbrengst van de 
Vastenactie, nemen we afscheid van Nellie Plaizier. Alle communicanten en de vormelingen 
ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Er is de Kick Off van de WJD 2023 met oud deelnemers 
en genodigden. Na de viering is er een High Tea die door heel de Sint Jan de Doper wordt 
samengesteld. 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! 
 
Donderdag 30 juni 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, André Koot, Overl. Fam. Rip-Nederhoff  
 
Zondag 3 juli 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Tijdens de viering zal Kate Emanuelson gedoopt worden 
Met muzikale medewerking organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinessen 
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, André Koot, Gerard Heemskerk, Johan Sluys, 
Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Johannes Rip, Alie Bunnik, Ton van Leeuwen,  
Maria Elisabeth Theresia Moons-van Wijk & Kleine Annie Moons, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, 
André Eggermont, Overleden ouders Verbakel-Steenkamer, Wil de Waal-Verschragen,  
Zach van der Poel, Cor Segers & Rie Segers-Gerts, Over. Fam. van Stijn, 
Johanna Antonia Catharina Josepha Aronson-Lips, Overl. Fam. Rip-Nederhoff  
 
Donderdag 7 juli 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, André Koot, Overl. Fam. Rip-Nederhoff  
 
 

• 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


NATIONALE BEDEVAART BRIELLE OP 9 JULI 

 
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 
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 
 
 

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 
 
 

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 voor gaat 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!  
Vriendelijke groet, F.J. Marcus, vvzPB 
 

mailto:bureau@bisdomrotterdam.nl


NACHT VAN HET GEBED 

 
Op honderden plekken in Nederland en België staan christenen stil bij het lijden én het geloof van 
hun vervolgde broers en zussen in landen als Afghanistan, Jemen, Nigeria, Noord-Korea en 
Pakistan. Ook jij kunt deel uitmaken van deze gebedsbeweging van de interkerkelijke 
gebedswerkgroep Waddinxveen. Doe mee met de Nacht van Gebed van vrijdag 17 op zaterdag 
18 juni in de Morgenster aan de Sterrenlaan 1. Je bent voor even, een (half) uurtje of zo lang 
als jij er wilt zijn, welkom tussen 22.00 en 6.00 uur. Tussen 22.00 en 24.00 uur speelt er een band 
en kan er worden meegezongen 
 

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 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 is 25 juni. 
 
Klaverjassen 
Het seizoen 2021-2022, met in totaal 32 spelers, zit er op! 
Vrijdag 3 juni was de slotavond van het seizoen. Winnaar van 
de avond was Carisia van Berkel met 5.578 punten. (zie foto) 
De tweede plaats was voor Ton Steenwinkel met 5.078 punten. 
Goede derde werd Els van Es met 4.810 punten. Winnaar van 
het seizoen werd Carisia van Berkel, Truus van der Wal 
eindigde als tweede, gevolgd door Marion Wesseling als goede 
derde.  
Op 9 september gaat het nieuwe seizoen 2022-2023 van start. 
In principe elke eerste vrijdagavond van de maand van 
september tot en met juni (september is een uitzondering) is er 
een groep enthousiaste klaverjassers actief in de Victorzaal. Als 
u kaarten leuk vindt, meldt u aan of kom een keer kijken. Er 
wordt een competitie gespeeld, maar de nadruk ligt bij deze 
avonden vooral op de gezelligheid. Ook als u het klaverjasspel 
(nog) niet zo goed beheerst, niet eerder meegespeeld hebt, of 
niet alle keren kunt komen, bent u van harte welkom. Er is geen 
speciale inschrijving ...... iedereen is welkom. Informatie kunt u krijgen bij Len Cornelisse 
(lencornelisse@gmail.com).  
 
 

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


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 14 juli.  

 
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.  
 
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).  
 
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).  
 
VAC-agenda  
- VAC-inloopavond: 14 juli 
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 25 juni 
- Klaverjassen: 9 september 
- 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 1 juli 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/

