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Agenda

25/26 juni – Deurcollecte Cordaid Mensen in Nood
26 juni – Sint Jandag
3 juli – Ankerzondag
7 en 9 juli – Paus Adrianus en Catharijneconvent

Familieberichten

Overleden: Dhr. P.G. Humme, Dhr. K.J.M. (Karel) Koot, mevr. H.J.A.
(Heleen) Veelenturf, Dhr. A.S. (Aad) Veelenturf

Ankerzondag

Voor iedereen die verlangt om in geloof met elkaar samen te zijn en
God en elkaar te ontmoeten is er elke maand in onze parochie de
Ankerzondag. Op zondag 3 juli vindt de volgende Ankerzondag plaats
in de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda. Ieder met zijn/haar
leeftijdgenoten het geloof ontdekken, elkaar ontmoeten en samen de
eucharistie vieren. Kijk voor meer informatie over de Ankerzondag ook
op www.sintjandd.nl/ankerzondag.

Sint Jandag 2022

Zondag 26 juni is 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 Plaizier.
Na jaren van trouwe dienst op het parochiesecretariaat heeft ze haar

horizon verlegd naar de Vlietstreek. 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. 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

Zomerleesavonden, nog een paar plaatsen vrij!

Gun je zelf vier avonden om in stilte, genietend van een ondergaande
zon, zittend in een kring , (opnieuw) kennis te maken met Titus
Brandsma. Lezend ontdek je waarom hij Heilig is verklaard. Onze
leesavonden zijn op 12 juli in Moordrecht, 14 juli in Gouda, 19 juli in
Haastrecht en op 21 juli Waddinxveen steeds van 19.30 uur - 21.00 uur.
Ons boek – Titus Brandsma, van held tot heilige - is te bestellen bij uw
lokale boekhandel. ISBN 978-946402 7549
Pastor Rob Lijesen

Palmpasenstok

Heeft u op Palmzondag een palmpasenstok ontvangen? Wij willen de
stok graag retour zodat we deze volgend jaar weer kunnen gebruiken.
Graag inleveren op het parochiesecretariaat of bel 0172-61225, dan
wordt de stok bij u opgehaald.
Lia en Paula

Jongerenkoor St. Willibrordus tweede op NJK2022

Zaterdag 28 Mei 2022 werd in het Brabantse Rijsbergen voor de 31ste
keer het Nationaal kampioenschap voor jongerenkoren gehouden. Na
de coronaperiode waarin niet tot nauwelijks gezongen kon worden
hebben koren de draad weer opgepakt en kon er eindelijk ook weer een
kampioenschap gehouden worden. Jongerenkoor St. Willibrordus heeft
de tweede prijs weten te bemachtigen. Wil je meer informatie over dit
koor? E-mail: jongerenkoorsintwillibrordus@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/jkwillibrordus

Paus Adrianus en Catharijneconvent
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. De capaciteit in
Utrecht voor de toelichting en rondleiding bij de expositie over Paus
Adrianus is beperkt dus graag vooraf aanmelden. Vol is vol. 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
Peter Pennekamp

Gebedsintenties

Vr. 24 juni 09.00u - ouders Adriaan en Corrie van Vliet – van Vuuren,

Wim van Doorn.

Za. 25 juni 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen.
Martin Dobber, Jan Piket, ouders van Velzen – Hillenaar, ouders van
Veen – van der Salm en Cobi, Jan, Tiny en Wim van Leeuwen,
Vr. 01 juli 09.00u - Corrie van Velzen – Duits, Riet Klever – van Velzen.
Zo. 03 juli 09.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij

bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen.
pastor van der Meer, ouders van der Klauw – van der Meer, ouders van
Bunningen – Schuttelaar en Jan van Bunningen, ouders Agterof –
Pouw, Coks van Diemen – van Veldhuizen, Siem Overes, Cor en Lien de
Vos, voor kracht en sterkte voor een zieke, fam. Koot – van der Maat
Vr. 08 juli 09.00u - Za. 09 juli 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij

bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen.

overl. fam. Agterof – van der Steen, Jan van Dijk, Marnix Grüter, ouders
van Zoest – Kromwijk, fam. Wolswijk,
Vr. 15 juli 09.00u -Gerard en Riet Pijnacker – Overes.

Weekinfo
Vr.

Hoogfeest geboorte H.Johannes de Doper
Eucharistieviering
pastor Kuipers

juni

9.00

25

juni

13e zondag door het jaar
19.00 Eucharistieviering
Middenkoor

pastoor van Klaveren

Ma. 27
Vr.
1

juni
juli

19.00 Getijden (avondgebed)
9.00 Woord- en Communieviering

vrijwilliger
pastor Lijesen

Zo.

3

juli

9.00

Ma.
Do.
Vr.

4
7
8

juli
juli
juli

19.00 Getijden (avondgebed)
14.15 Vijverhof - gebedsviering
9.00 Woord- en Communieviering

9

juli

15e zondag door het jaar
19.00 Eucharistieviering
Herenkoor

pater Hoogland

Ma. 11
Vr. 15

juli
juli

19.00 Getijden (avondgebed)
9.00 Eucharistieviering

vrijwilliger
pastoor van Klaveren

Zo.

juli

9.00

Za.

Za.

24

17

14e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Dameskoor
Koffiedrinken na de viering

16e zondag door het jaar
Woord- en Comminieviering
Koffiedrinken na de viering

pater Hoogland

vrijwilliger
gebedsleider

pastor Lijesen

diaken Schuurmans

