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Iemand zei me eens: 'Bij elke keuze krijg je wat 
en laat je wat liggen'. 
Wie kiest voor het huwelijk krijgt een levens-
partner, een steun en toeverlaat, een gezel-
schap met wie je je leven deelt, iemand die je 
bemoedigt en troost, iemand met wie je veel 
samendoet en beleeft, iemand met wie je een 
gezin kunt vormen. Maar je laat ook wat lig-
gen: je levert een stukje vrijheid in om te gaan 
en te staan waar je wilt, om al je tijd en geld in 
je hobby of sport te steken, etc. Het schept 
verplichtingen en verantwoordelijkheid voor 
bijvoorbeeld de opvoeding van de kinderen.

Wie kiest voor het priesterschap in de katholieke 
kerk laat het geluk van een warme liefde en ge-
borgenheid van een levenspartner en de vreugde 
van een gezin liggen, maar krijgt wel een zinvol 
leven, waarin hij veel voor anderen kan betekenen 
en veel dankbaarheid mag ervaren van mensen 
die hij in vreugde en verdriet de liefde van God 
mag laten voelen door een luisterend oor en het 
vieren van de sacramenten.

Wat je ook kiest, laat het altijd een keuze van je 
hart zijn. Kies voor de wil van God.  Als God je 
roept tot een leven als priester of religieuze, dan 
zal een huwelijk je niet gelukkig maken. Als God 
je een levenspartner schenkt, dan zullen de op-
offeringen die daarvoor gevraagd worden je uit-
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Keuze van je hart,  
keuze van je leven

Met het huwelijk kies je voor een bepaalde levens-
staat. Door priester te worden doe je dat ook. Pries-
ters treden hiermee in een lange traditie. Al sinds het 
begin van het christendom zijn er namelijk mannen 
die zich bezighouden met de verkondiging van het 
evangelie en de bediening van de sacramenten. Het 
begon met de apostelen – door Jezus zelf uitgeko-
zen – en loopt door tot op de dag van vandaag. Want 
ook nu roept Jezus mannen die Hem willen volgen. 
Zij geven zich niet aan een vrouw, maar aan de Heer 
en zijn kerk.

Als men trouwt voor de kerk dan spreken we van een 
huwelijksinzegening. Naar elkaar wordt de trouwbe-
lofte uit gesproken. Daarin aanvaardt men elkaar als 
partner en beloven elkaar trouw, in voor- en tegen-
spoed. Ook spreken ze naar elkaar uit dat ze elkaar 
lief willen hebben en zullen waarderen alle dagen van 
hun leven. Door het uitspreken van deze beloften 
‘trouwen’ ze zichzelf. Met andere woorden: ze bedie-
nen het sacrament van het huwelijk aan elkaar. De 
priester of diaken is daar slechts getuige van. Ver-
volgens worden de ringen gezegend en aan elkaar 
gegeven. Ter afsluiting ontvangt het bruidspaar de 
huwelijkszegen.                                                                     

Redactie Moordrecht

Reacties naar aanleiding van deze Voorloper kunt u 
sturen naar redactie@sintjandd.nl. 

eindelijk toch meer geluk brengen dan een vrij-
gezellenleven. Maar natuurlijk kan ook een leven 
als vrijgezel in dienst van mens en samenleving je 
levensroeping en je keuze zijn. 

En soms is het geen keuze, maar een lot dat je 
overkomt: je verliest je levenspartner of kunt een 
studie niet volbrengen of hebt niet de gezond-
heid om het kloosterleven te volbrengen. Maar 
ook dan kun je de keuze maken om dat lot te aan-
vaarden en om te zetten in een leven naar Gods 
wil. Ik denk bijvoorbeeld aan de Heilige Lidwina, 
die na een val op het ijs haar hele (korte) leven 
bedlegerig werd, eerst opstandig was, maar na 
aanvaarding van dit lot voor duizenden bezoekers 
een geestelijke steun en toeverlaat is geworden 
en vele bekeringen tot stand heeft gebracht. 

Toen ik zelf voor het priesterschap koos, schreef 
ik in mijn dagboek: 'Het leven van een priester is 
geen leven zonder liefde. Integendeel: ook het 
priesterleven is een leven vol liefde. Geen liefde 
voor één persoon, maar een liefde voor alle men-
sen, naastenliefde, speciaal voor armen, eenza-
men, kinderen, zieken en zondaars'. Hij mag Gods 
liefde doorgeven en handen en voeten geven, oor 
en stem geven. 

Vroeger werd alleen het priesterschap en het reli-
gieuze leven als een roeping gezien. Ik zie ook het 
huwelijk en het ouderschap als een roeping. God 
heeft immers het nieuwe leven toevertrouwd 
aan man en vrouw. Man en vrouw kunnen samen 
het nieuwe leven verwekken en daarmee Gods 
scheppingswerk voortzetten. God heeft uit Ò

PASTORALE

De keuze van je leven - 
de keuze van je hart
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Samen op (levens-)pad

DE KEUZE VAN JE HART – KEUZE VAN JE LEVEN: 

60 jaar getrouwd !

Ò

Alweer 10 jaar geleden kregen mijn vrouw 
en ik verkering (allebei toen 18 jaar). Een tijd 
brak aan van elkaar écht leren kennen. Lastig 
is dan dat je je op die leeftijd nog volop aan 
het ontwikkelen bent en je ook verandert. 
Daarnaast ging ik in Breda studeren en wo-
nen, terwijl mijn vrouw in Leiden ging stude-
ren en ben ik katholiek en zij niet. Wat voor in-
vloed gaat dat hebben? Het is daardoor niet 
alleen een tijd van elkaar leren kennen, maar 
ook van keuzes maken. Kies je voor elkaar en 
hoe laat je dat werken? Samen op ontdek-
kingstocht.

Als we iets doen, willen we het goed doen. Zo zijn 
we allebei ingesteld. Dit geldt voor zowel onze re-
latie als onze eigen levens. Hierdoor kregen we al 
snel een ritme van doordeweeks ons eigen plan 
trekken (ik wonend in Breda, zij in Zoetermeer) 
en in de weekenden zoveel mogelijk tijd samen 
doorbrengen. Het tempo van elkaar leren kennen, 
ligt hierdoor wat lager, maar gaf wel ruimte voor 
een mooie balans tussen jezelf kunnen vormen 
en toch ook duidelijk voor elkaar kiezen. Dit resul-
teerde in een stevig fundament voor onze relatie.
Je bent op enig moment allebei afgestudeerd, in 
je eerste baan beland, en dan? Er komt een mo-
ment van bezinning over hoe je die nieuwe le-
vensfase in wilt vullen. Kies je ook nu nog steeds 

voor elkaar en hoe ga je dat vormgeven? Wij be-
sloten na zes jaar verkering samen te gaan wo-
nen om elkaar door en door te leren kennen, door 
dik en dun. Dit heeft drie jaar later ook geleid tot 
het ultieme voor elkaar kiezen: het huwelijk.

Maar voor je zover bent, is het wel goed om rond-
om de grote levensvragen enigszins op één lijn te 
zitten. Geloof is daar natuurlijk een hele grote in. 
Daar zitten wij niet volledig op één lijn. Hoe ga je 
hiermee om als koppel dat zeker met elkaar ver-
der wil? Wij vonden ons antwoord in wederzijds 
respect, begrip en ruimte voor elkaars zienswijze 
(bijvoorbeeld resulterend in een kerkelijk huwe-
lijk). Door hierin open naar elkaar te zijn, kwamen 
wij nog dichter tot elkaar.

Het voorbereidingstraject voor je kerkelijk huwe-
lijk (bij ons helaas door corona uitgesteld tot ná 
onze bruiloft) is ook bedoeld om dit soort zaken 
met elkaar te bespreken. In de Marriage Course 
gingen we acht avonden met z’n tweeën in ge-
sprek over elkaar, onze relatie en de positie van 
God daarin. Zoals ik al zei, ons fundament was al 
aardig sterk, maar je leert dan altijd nog wat over 
elkaar. De kernboodschap van de cursus is daar-
bij ook heel belangrijk: door structureel tijd voor 
elkaar vrij te maken (oftewel: voor elkaar te kie-
zen), verlies je elkaar minder snel uit het oog. 

Vandaag, 4 juni 2022, ga ik op bezoek bij het 
Bruidspaar Prinsenberg-Bron. Zij vieren bin-
nenkort hun 60-jarig huwelijksjubileum en ik 
ga Gerard en Carla interviewen over hun hu-
welijk.

Wanneer en waar bent u getrouwd?
Op 6 juni 1963 in Gouda, in de Sint-Jozefkerk aan 
de Hoge Gouwe. Carla woonde wel recht tegen-
over de Kleiwegkerk, maar hoorde als parochiaan 
bij de Gouwekerk (later bij de H.Josephkerk in 
Gouda-Noord).

In 1963 was paus Johannes XXIII paus; hij had in 
1962 alle bisschoppen naar Rome geroepen voor 
het 2e Vaticaans Concilie. Wat vond u daarvan?
Paus Johannes was een heel sympathieke paus; 
hij gaf ruimte voor een nieuwe manier van gelo-
ven. Hij wilde de kerk bij-de-tijd brengen.

In 1963 hield bisschop Bekkers van Den Bosch 
een toespraak op de televisie over de eigen ver-
antwoordelijkheid van ouders voor hun gezinssa-
menstelling. Hebt u dat toen gezien?
Dat herinneren we ons niet; we waren toen be-
zig ons voor te bereiden op onze huwelijksdag en 
op het inrichten van ons huis. Later hoorden we 
daarvan. Zijn toespraak gaf ruimte en was voor 
vele gehuwden van groot belang. 

Hebt u kinderen gekregen?
Ja, Guido in 1963, Desiree in 1964 en Joeri in 1968.
We hebben ook negen kleinkinderen en drie ach-
terkleinkinderen, waarvan Vera, heel verdrietig, na 
negen maanden is overleden.

Bent u altijd in Gouda blijven wonen?
Nee, zegt Carla, in 1968 zijn we verhuisd naar 
Voerendaal, dichtbij Heerlen. Dat kwam door het 
werk van Gerard; hij was leraar op een ITO-school 
(individueel technisch onderwijs) in Rotterdam. 
In Voerendaal werd ook een ITO gesticht en Ge-
rard en zijn collega’s werden gevraagd naar Lim-
burg te komen.

Dat was een grote stap. Had u het daar naar uw 
zin?
Ja, zegt Gerard, ik voelde me daar prima, met mijn 
collega’s van vroeger uit Rotterdam. Ik ging zingen 
op het kerkkoor en kreeg zodoende gemakkelijk 
contact met de Limburgers. Carla zegt: ik moest 
wel wennen aan het feit dat gewoon koffiedrinken 
bij de buren niet de gewoonte is in Limburg. Later 
kreeg ik een Brabantse buurvrouw en met haar 
was er meer contact. Carnaval vieren doet Carla 
maar af en toe, Gerard doet dat wat vaker.

Kerkelijk was het vanaf 1968 een wat ‘romme-

Een ontdekkingstocht, dat waren de afgelopen 
tien jaar. Samen de juiste weg zoeken en samen 
op pad. Maar nog belangrijker, élke levensfase 
samen is een ontdekkingstocht met elkaar, een 

avontuur. Een toekomst dus van elkaar steunen, 
eigen ontwikkeling, en het belangrijkste: voor el-
kaar blijven kiezen. 

Lennart van Leeuwen

liefde alles geschapen, met name de mens. De 
liefde tussen man en vrouw is de beste voorwaar-
de voor een evenwichtige opgroei en geestelijke 
ontwikkeling van een kind. Daarom is het huwelijk 
ook een sacrament en het ouderschap een roe-
ping. In deze tijd meer nog dan vroeger.

Over de waarde van een sacramenteel huwelijk 
en de mogelijkheden om voor de kerk te trouwen 
in allerlei bijzondere omstandigheden, zoals een 
huwelijk met een niet-katholiek en trouwen zon-
der duur huwelijksfeest, heb ik diverse artikelen 

geschreven die u kunt lezen op mijn website: 
www.internetpastoor.nl.

Ik hoop dat er weer steeds meer jonge mensen de 
moed hebben om te kiezen voor een sacramen-
teel huwelijk, het priesterschap of het religieuze 
leven. Die keuze is niet vrijblijvend, maar de beste 
keuze voor iemand die zijn leven in dienst wil stel-
len van Gods Rijk.

Pastor Kuipers, 
al 40 jaar lang een gelukkig priester

Ò

Ò Ò

http://www.internetpastoor.nl
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De Geest voelen 

Sinds een aantal jaar verdiep ik mij in de Ignatiaanse 
spiritualiteit, dat ooit begon bij Ignatius van Loyola, 
de eerste jezuïet. Het is een fijne spiritualiteit die laat 
zien hoe God overal om je 
heen doorwerkt en die heel 
dicht bij de mens blijft. Een 
spiritualiteit die niet alleen 
iets van het hoofd vraagt, 
maar ook van het hart, het 
gevoel. En dat is misschien 
in de huidige tijd waarin we 
zo op het hoofd vertrou-
wen best wel eens goed. 
Wat zegt ons hart? Welke kant gaat het op en durven 
we die ook te volgen? 
In diezelfde spiritualiteit heeft Ignatius het ook over 
‘de onderscheiding der geesten’. Dat houdt in dat je bij 
het maken van een keuze of afweging in jezelf gaat 
voelen wat de juiste ‘geest’ is. Bij sommige keuzes is 
dat niet makkelijk te zeggen. Denk bijvoorbeeld aan de 
vraag: ‘Is dit de partner waar ik de rest van mijn leven 
mee wil doorbrengen ondanks dat we zo anders zijn?’ 
Welk antwoord komt door het goede, door God of het 
hart? Hoe weet je wat de juiste keuze is? 
Als je zo’n vraag hebt, denk dan eerst een periode, 
bijvoorbeeld een dag, dat je ervoor gaat en voel wat 
het met je doet. Ben je opgelucht of valt het je zwaar? 
Neem daarna een dag waarbij je denkt dat je er niet 
voor gaat. Hoe voelt dit? Bij het antwoord dat goed 
voelt, weet je dat dat van de ‘goede geest’ komt. 
Dit schrijvende ben ik dankbaar dat wij de gelegen-
heid hebben om dat af te kunnen wegen. Uit gesprek-
ken met bewoners van onze huizen weet ik dat het 
nog niet zo lang mogelijk is om zelf de keuze van het 
hart echt te mogen maken en die te volgen, zoals de 
Geest dat ons wijst.

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de regio  
met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.

lige‘ tijd. Alles was in beweging, wat betekende 
nu nog katholiek-zijn? De Kerk bleef ook toen een 
rol spelen in hun leven. Gerard nam zijn geloof 
serieus op en ging daarom rond 1980 MO-A theo-
logie studeren aan de Hogeschool voor Pastoraat 
en Theologie in Heerlen. En later gingen Carla en 
Gerard ook deelnemen in een gespreksgroep.

We gaan terug naar hun huwelijksdag op 6 juni 
1963. Toen hebt u elkaar trouw beloofd 'in goede en 
kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede 
en rijkdom'. Hebt u, naast vreugdevolle tijden, ook 
kwade dagen gekend en hoe kwam u daar dan weer 
doorheen?
Ja, we kenden ook 'kwade' dagen, dagen die 
moeilijk waren, bijvoorbeeld door de ziekte van 
onze kinderen en het overlijden van ons achter-
kleinkind Vera. Ook samen hadden we het soms 
moeilijk. Belangrijk is dan: samen blijven praten 
met elkaar, elkaars eigenheid respecteren. 

Op uw huwelijksdag heeft een tekst geklonken 
van de apostel Paulus over de liefde: 'alles ver-
draagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles 
duldt zij'. Hebt u dat ook in uw huwelijk ervaren?
Ja, de liefde overwint alles, de liefde gaat nooit 
voorbij. Het is wel een opgave om trouw te blij-
ven aan je huwelijksbelofte, het gaat niet vanzelf. 
Samen blijven praten en verdragen waarin je van 
elkaar verschilt. Daarom, zegt Carla, zie ik me nog 
op mijn huwelijksdag bij het Maria-altaar bidden 
om kracht om de huwelijksbeloften in mijn en ons 
leven waar te maken.

Gerard heeft, volgens Carla, meer met bijbeltek-
sten van de evangelist Johannes. Hij beaamt dat 
en zegt dat hij zich daarin gesteund voelt en, op 
veel momenten in zijn leven, daarin een houvast 
vindt. Samen vinden ze ook steun in het gebed: 
Gerard bidt op de fiets de rozenkrans, Carla bidt 
meer in haar binnenkamer. 

Hoe kijken zij nu terug op de afgelopen 60 jaar en 
hoe kijken ze de toekomst in?
Carla en Gerard kijken met dankbaarheid terug op 
alle liefde die zij aan elkaar hebben kunnen ge-

ven en van elkaar hebben ontvangen. Er was veel 
vreugde. Samen konden ze ook veel relativeren 
en samen lachen en vooral praten met elkaar. Ze 
konden ook genieten van het er samen-op-uit-
gaan, van het bezoeken van exposities, van korte 
5-daagse vakanties.

Wat de toekomst betreft: we ervaren dat we ouder 
worden en dat we elkaars hulp en die van ande-
ren meer nodig zullen hebben. We voelen steun 
en houvast bij elkaar.
Wij geloven: onze liefde zal altijd blijven. We bid-
den om kracht en om zegen voor de komende tijd, 
thuis en, zoveel als mogelijk, ook in de kerk. 

Na 51 jaar Limburg bent u weer teruggekeerd 
naar Gouda, hoe is dat zo gekomen?
Onze zoon Guido vroeg of het, vanwege onze leef-
tijd en vanwege gezondheidsklachten, geen tijd 
werd meer in de buurt van onze kinderen te komen 
wonen. Guido woont in Gouda, Desiree in Amster-
dam en Joeri in Utrecht. Dat vonden we een goed 
idee en daarom zijn we een paar jaar geleden weer 
naar Gouda verhuisd. We genieten ervan dat onze 
kinderen, kleinkinderen en achter-kleinkinderen nu 
dichtbij ons wonen en we hen meer kunnen zien.

Wat is, op grond van uw huwelijk, uw advies aan 
de jonggehuwden van vandaag?
Carla en Gerard zijn voorzichtig en sober met hun 
antwoord. Het belangrijkste is: wees verdraag-
zaam, heb geduld met elkaar, blijf altijd praten 
met elkaar. En geef elkaar ook de ruimte om niet 
alles samen te doen, maar ook apart van elkaar. 
Respecteer elkaars eigenheid, het anders zijn van 
de ander.

Carla en Gerard, hartelijk dank voor dit gesprek 
en een mooie dag gewenst op 6 juni! Het is dan 
Tweede Pinksterdag! Daarom bid ik voor u om de 
komst van de heilige Geest: 

Kom, heilige Geest, Gij, die vuur en liefde zijt, 
wees er voor Carla en Gerard op deze dag, 
morgen en in de komende tijden.

Paul Schuurmans, diaken

Ò Zomerleesavonden, 
nog 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. 
Brandsma was een veelzijdig man. Niet alleen pa-
ter Karmeliet, maar ook een van de eerste hoog-
leraren Wijsbegeerte en rector aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. Een toonaangevend per-
soon in de herontdekking van de Nederlandse 
mystiek, zelfs mysticus, een ondergewaardeerde 
theologische hoogvlieger en toch dicht bij de ge-
wone mensen. Niet in het laatste plaats werd hij 
ook bekend als verzetsheld en martelaar.

Zeven wetenschappers van de Radboud Univer-
siteit en het Titus Brandsma Instituut belichten in 
dit prachtige full colour geïllustreerde hardcover 
boek ieder aspect uit het leven van de bewonde-
ringswaardige mens die Titus Brandsma was.

Onze leesavonden zijn op 12 juli in Moordrecht,  
14 juli in Gouda, 19 juli in Haastrecht en op 21 juli in 
Waddinxveen steeds van 19.30 uur-21.00 uur. De 
laatste avond sluiten we af met Friese kruidkoek 
en Berenburger of een andere smaakvolle com-
binatie. Opgeven voor de zomerleesavonden kan 
via parochie@sintjandd.nl of tel.0182-513056.

Ons boek - Titus Brandsma, van held tot heilige - is te bestellen 

bij uw lokale boekhandel. ISBN 978-946402 7549.

Rob Lijesen, pastoraal werker

mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
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Diakenwijding Ad van Luijn

'Mama zou dit ook willen'. Dat was wat Nathasja 
en Eliza tegen me zeiden, toen ik hun, een aan-
tal maanden na het plotseling overlijden van 
Loes, vertelde dat ik overwoog om een priester-
roeping te onderzoeken.  Nu, 7 jaar later, ben ik 
op 22 mei diaken gewijd en bereid ik me voor op 
een leven als priester. En het waren Nathasja 
en Eliza die mij vol liefde de diakenstola en de 
dalmatiek omhingen bij mijn wijding in Hoeven. 
Een liefde die verder gaat dan dat zij dit aan-
vaarden. Zij bidden voor mij. Zij herkennen dat 
het mij – nieuw - leven schenkt en vreugde. Dat 
God mij nu hiertoe roept.

Is mijn leven veranderd? Ben ik veranderd? Ja, een 
levenskeuze verandert iets. Soms heel zichtbaar, 
maar meer nog in jezelf, in je hart. Het zichtbare 
aspect is het makkelijke deel. Vaak lijkt het dan te 
gaan over wat je loslaat. Of zoals Paulus zegt: 'Om 
Hem heb ik alles prijsgegeven (Fil 3, 8)'. Ach, voor 
mij geldt dat ik best iets heb achtergelaten om deze 
weg van roeping te gaan. Heel plat noem ik hier een 
huis, een van mijn auto’s, een baan met aanzien, 
uitdaging, een goed inkomen, lieve buren, fijne con-
tacten en veel afwisseling. Ook de geborgenheid 
van een thuisparochie, van je eigen kerkgebouw, 
van zekerheden over wie je denkt te zijn! Sommige 
vrienden, of zelfs familieleden die niet meegaan op 
je pad. Je laat ook achter je de mogelijkheid om je le-
ven te kunnen delen met een nieuwe levenspartner. 

Er is ook veel wat je mag meenemen, en wat zelfs 

verdiept, intenser en waardevoller wordt. Ik wou 
dat ik woorden had voor de dankbare vreugde die 
het steeds meer leren kennen van God mij geeft. 
Hoe diep het gevoel is van dankbaarheid, van ge-
borgenheid, van leven, van het toeleven naar mijn 
oorsprong en mijn bestemming. Dat maakt het de 
moeite waard. Dat is wat er werkelijk verandert. Als 
vader leer ik meer loslaten, meer liefdevol vertrou-
wen hebben en meer ruimte te geven. Als gelovi-
ge leer ik meer over de veelkleurigheid van God, die 
werkelijk houdt van elke mens en ervaar ik hoe het 
is als God met iemand die je ontmoet onderweg is. 
Als persoon leer ik veel over luisteren. Luisteren 
naar het verhaal en de talenten van mensen. Maar 
ook naar hun pijn en teleurstelling te luisteren en 
bij hen te zijn. Stil en dankbaar word ik steeds meer 
voor de geborgenheid, liefde, zachtmoedigheid en 
vriendschap die ik dagelijks mag ervaren. 

En vooral leer ik mijn eigen wil steeds meer te rich-
ten op God: te doen wat hem behaagt. Met al mijn 
beperkingen die ik had, heb en zal hebben. En met 
alles wat God mij aan mogelijkheden en talenten 
heeft gegeven als Zijn gave.  Voor wat God hierbij 
door mensen aan mij gegeven heeft, vooral dank-
baar en vol liefde naar Loes.  Het is daarom dat ik 
koos voor de tekst: 'Én weest dankbaar' (Kol 3, 15b). 
Dat is de tekst van mijn diakenwijding. Dankbaar 
naar God en mensen. Vooral ook dankbaar naar u. 
Voor uw gebed, uw hulp en uw geduld met mij. Op-
dat deze levenskeuze een levensvervulling mag zijn.

Ad van Luijn

Bisschop Van den Hende wijdt Ad van Luijn 
door handoplegging en gebed. 

Foto's: Johan W
outers

Sacerdos in aeternum

Priester tot in eeuwigheid. Priester zijn is 
geen baan, het is een levensstaat in de kerk 
en daarmee een levenskeuze.

Het klinkt dan alsof je op een moment in je leven 
je opties eens afweegt en kiest voor het pries-
terschap. Maar deze keuze ligt daar ver vandaan. 
'Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u…' zegt de 
Heer in het evangelie. Hij heeft allang een bedoe-
ling met je. Aan jou om uit te vinden wat die be-
doeling zou kunnen zijn. Je maakt als het ware 
geen keuze om priester te worden, je wordt daar-
voor gekozen. Hij roept je. Jouw keuze is of je in-
gaat op die roepstem.
Het heeft voor mij veel omwegen gekend voordat 
ik die roepstem heb gehoord en begrepen. Het 
verlangen was er wel, maar ik kon mij niet voor-
stellen dat het voor mij ook een realiteit kon zijn. 
Toen ik als pastoraal werkertje (ik was nog heel 
jong!) in één week tijd drie keer de vraag kreeg 
of ik geen priester zou worden, begon me toch 
te dagen dat parochianen het kennelijk wel in 
me herkende en dat het wellicht toch de weg van 
mijn leven zou kunnen zijn, dat Hij mij misschien 
toch daarvoor in de wieg had gelegd. Ik heb 'ja' 

gezegd. En dat doe je dan voor je leven. Meer nog: 
tot in eeuwigheid.
Dat klinkt alsof je met je wijding voortaan gebei-
teld zit. Niets is minder waar. Ik heb afgelopen 5 
juni de 29e verjaardag van mijn wijding mogen 
vieren. Wat aardig dat de parochie hieraan heeft 
gedacht! Dat heeft me heel veel goed gedaan. 
Want priester zijn is verre van vanzelfsprekend. 
Het is - net als ieder andere gelovige - steeds 
weer opnieuw proberen Zijn stem te verstaan 
en uitvinden wat Hij van je vraagt. Mijn priester-
schap is in de loop van de tijd erg veranderd. Ik 
ben opgegroeid in mijn priesterschap als herder 
van de kudde. In een groot fusiegebied als onze 
parochie ben ik meer missionaris geworden. Je 
wordt dan vanzelf meer van Christus en door 
Hem van mensen. 
We staan nu weer voor een nieuwe uitdaging: de 
kerk moet opnieuw missionair worden. En dat 
vraagt van mij ook weer een nieuwe spiritualiteit 
in mijn priesterschap. Ik weet nog niet wat. Span-
nend is dat!
Maar Hij heeft beloofd: je bent niet priester voor 
een tijdje, maar tot in eeuwigheid. Hij zal mij en 
ons allemaal leiden. Ik hoop en bid dat mijn pries-
terschap daar dienstbaar aan zal zijn en blijven.

Pastoor Van Klaveren

SCHUIF AAN BIJ DE ALPHACURSUS

Wil je Jezus (beter) leren kennen? 

Wat is Alpha? Alpha is de plek waar je jezelf mag 
zijn, waar je alles mag delen, waar je mag twij-
felen. Een plek van ontmoeting en waar je wel-
kom bent. 

Tijdens 10 interactieve gezellige bijeenkomsten 
ontdek je wat het christelijke geloof inhoudt. Elke 
avond begint met een heerlijke maaltijd, vervol-
gens een inleiding en tenslotte in kleine groepjes 
een groepsgesprek. Hij is bedoeld voor iedereen. 
Jezelf, je man of vrouw, vriend of vriendin, collega 
of buren. Iedereen dus. 
Op 5 oktober beginnen we met de ‘Startbijeen-
komst’ waarin we u alles gaan vertellen hoe deze 

avonden er uit gaan zien en u direct zult ervaren 
wat de gezelligheid van Alpha inhoud. Mocht u 
twijfelen om u op te geven, kom dan toch en beslis 
deze avond. De cursus zal worden gegeven in de 
katholieke setting. 
Heeft u nog vragen mail naar alphacursus@sint-
jandd.nl. Bellen mag ook, 06-22892468. 

Wanneer? vanaf 12 oktober tien woensdagavon-
den achter elkaar en zaterdag 12 november .        
Waar ? Aalberseplein 2, Gouda.                                 
Opgave: alphacursus@sintjandd.nl
Startbijeenkomst: Woensdag 5 oktober, Aalber-
seplein 2 in Gouda.  

mailto:alphacursus%40sintjandd.nl?subject=
mailto:alphacursus%40sintjandd.nl?subject=
mailto:alphacursus%40sintjandd.nl?subject=
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s Op 14 mei start de Diaconale Impulsdag in 
Gouda. Bij binnenkomst staan er twee grote 
manden waar de vijfendertig deelnemers hun 
meegebrachte producten voor de Voedsel-
bank in leggen. Na de ontvangst neemt pastor 
Rob Lijessen ons in de H-Josephkerk mee in de 
encyclieken Laudate Si en Fratelli tutti. Paus 
Franscisus koos zijn naam bewust. De heilige 
Franscisus heeft hem geïnspireerd. De paus wil 
ons in Laudate Si motiveren om écht te gaan 
zorgen voor onze aarde en in Fratelli Tutti zet 
hij ons aan om elkaar écht als broeders en zus-
ters te gaan zien. God ziet geen grenzen, alleen 
wij doen dat. 
 
Na het horen van de theorie vertellen parochia-
nen uit Moordrecht/Gouda hoe zij zich inzetten 
voor de Voedselbank en waarom zij dit werk doen. 
De werkgroep gaat met de inhoud van de manden 
iets speciaals doen voor de mensen die gebruik-
maken van de Voedselbank.

Daarna komen we letterlijk in beweging en fietsen 
naar Bodegraven om daar te luisteren naar verte-
genwoordigers van vier diaconale werkgroepen: 
de bezoekgroep, de rouwverwerkingsgroep, de 
welkomstgroep en de Sam-kledinginzameling. 
Piet vertelt over de diversiteit van de activitei-
ten van de bezoekgroep. Naast het bezoeken 
van parochianen brengen zij het bloemetje (van 
de week) na de viering thuis en zorgen er onder 
andere voor dat Palmpaasstokken op het goede 

adres komen. Nico schetst drie belangrijke vaar-
digheden van een vrijwilliger van de rouwverwer-
kingsgroep: luisteren, zwijgen en het ook weer 
kunnen loslaten van wat je hebt gehoord. De wel-
komstgroep beeldt op ludieke wijze uit waarom zij 
hebben besloten om nieuwe parochianen eerst 
een welkomstbrief te sturen en niet meer eerst bij 
hen aan te bellen. Wist u dat Sam-kledingactie in 
Bodegraven jaarlijks zo’n 3.600 kilogram kleding 
inzamelt. Deze kleding wordt verwerkt en de op-
brengst gaat naar projecten in diverse landen. 
De verhalen raken de aanwezigen en er ontstaan 
ideeën om ons nog op andere doelgroepen te 
gaan richten.   

Na een heerlijke lunch filmt pastor Lijesen de fiet-
sende stoet op weg naar Boskoop. In Boskoop 
horen we waarom en op wat voor manier zij een 
duurzame kerk zijn geworden. De start van het 
verduurzamen komt nog uit de tijd dat pastor Vrij-

DIACONALE IMPULSDAG 

Samen – Geraakt & Goed doen
burg in onze parochie werkzaam was. Het is een 
continu proces. Het gaat niet alleen over spaar-
lampen en zonnepanelen, maar om veel meer za-
ken waarbij steeds de vraag wordt gesteld of het 
ook op een andere manier kan, waardoor de aarde 
minder wordt belast. Het mooie is dat het ook pa-
rochianen aanzet om met verduurzaming bezig te 
zijn.    

Er volgt een quiz met feiten, fabels en wat losse 
weetvragen. Een van de vragen is: 'Hoe vaak wordt 
een gemiddeld kledingstuk in Nederland gedra-
gen?' Het antwoord is zeven keer! Hier schrikt 
iedereen van. Als afsluiting van de dag verzorgen 
de gebedsleiders van Waddinxveen en Reeuwijk 
een prachtige gebedsviering waarin een zandlo-
per en een potlood centraal staan. De zandloper 
als praktische hulp bij het korter douchen én om 

bewust even tijd te maken voor de ander. Het pot-
lood laat ons beseffen dat: 

Er een hand is die ons leidt.
Het slijpen van de punt ons sterker maakt. We 
altijd kunnen uitgummen wat we fout schreven. 
Het grafiet (onze drijfveren) belangrijker is dan 
het hout en dat alles wat we in het leven doen zijn 
sporen achterlaat. 

Na een geweldige dag met prachtig weer gaan we 
met een potlood in de ene en een zandloper in de 
andere hand geïnspireerd naar huis.

Eerste Heilige Communie

Wat een feest was het de afgelopen weken in 
onze geloofsgemeenschappen. 97 kinderen 
mochten dit jaar hun Eerste Heilige Communie 
ontvangen! Zondag 22 mei beten Reeuwijk en 
Waddinxveen het spits af, Gouda/Moordrecht 
volgde een week later, nog 2 weken later Bos-
koop, en Bodegraven sloot de rij op 19 juni. Het 
waren drukbezochte vieringen en de kinderen 
hebben genoten. Ze hebben er volop zelf aan 
bijgedragen met het lezen van de voorbeden, 
welkom heten van hun familie en vrienden 
(soms zelfs in hun eigen taan) en het aandra-
gen van de gaven.

De kinderen kwamen niet alleen uit bovenge-
noemde plaatsen. Ook Capelle a/d IJssel, Schoon-
hoven, Zwammerdam en Nieuwerbrug waren pre-
sent. En behalve kinderen met een Nederlandse 
achtergrond, deden er ook kinderen mee met 
ouders vanuit de Filippijnen, Bolivia, Polen, Irak, 
Spanje, Peru, Duitsland en Kroatië. Mooi om deze 
veelzijdigheid en kleur binnen onze parochie te 
mogen zien. 
Bedankt aan iedereen die meegeholpen heeft om 
er onvergetelijke dagen voor deze kinderen van te 
maken en we hopen hen nog vaak tegen te mogen 
komen in de verschillende kerken! 

Werkgroepen EHC

Parochiebrede vieringen 
in augustus 

Maandag 15 augustus om 19.30 uur is er ter gelegen-
heid van het Hoogfeest Maria Ten Hemelopneming 
een eucharistieviering in de Josephkerk Gouda.

Maandag 29 augustus om 19.30 uur is er ter gele-
genheid van Marteldood H.Johannes de Doper en 
patroonheilige van geloofsgemeenschap Moordrecht 
een Eucharistieviering in de Johannes' Onthoofding-
kerk  Moordrecht.
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Start vormingstraject
 
Op 23 augustus starten we het nieuwe vor-
mingstraject voor alle jongeren die na de zo-
mervakantie naar groep 8 gaan. De meeste 
tieners die aan het vormingstraject starten 
zijn ongeveer twaalf jaar. 

Het komende jaar is een heel belangrijk levens-
jaar, waarin uw zoon/dochter over een hele hoop 
dingen een beslissing moet nemen: wat wil ik la-
ter worden en naar welke school moet ik dan? Ga 
ik sporten en welke sport kies ik dan? Met welke 
vrienden ga ik om en met wie liever niet?
Deze keuzes kunnen overweldigend zijn. Juist op 
dit moment is het waardevol om met het vorm-
seltraject te beginnen zodat de tieners houvast 
aan elkaar en aan het geloof hebben om goede 
keuzes te kunnen maken.

Uw zoon/dochter komt in een groep met leef-
tijdsgenoten om samen gedurende drie jaar toe 
te werken naar het ontvangen van het vormsel.
Met dit vormingstraject willen we een brug slaan 
naar het middelbaar onderwijs, de volgende fase 
voor uw zoon/dochter. Als leerling van Jezus 
gaan we een relatie met Hem aan voor het leven. 
Een bewuste eigen keuze voor het vormsel die, 
vinden wij, op zijn vroegst gemaakt kan worden 
op jong volwassen leeftijd.

We komen iedere maand een keer met de jonge-
ren bij elkaar. De bijeenkomsten zijn actief, ge-

zellig en verdiepend. De gesprekken tijdens de 
bijeenkomsten helpen jongeren stap voor stap bij 
hun geloofsontwikkeling.

Kortom: Een mooie aanvulling op dat wat zij al van 
thuis meekrijgen. Gedurende het project is de 
betrokkenheid van u als ouder dan ook belangrijk. 
Een mooie ondersteuning bij het maken van een 
bewuste keuze van de jongeren voor het sacra-
ment van het Heilig Vormsel.

Als u uw zoon/dochter voor het vormingstraject 
wilt aanmelden, dan kan dat via het formulier op 
de website.
Mocht u vragen hebben, mail ze gerust naar 
vormsel@sintjandd.nl of bel naar 06-15308708.

Saskia van Winden, pastoraal werker, en de  
werkgroep Vormsel Parochie Sint Jan de Doper

Boskoop

Reeuwijk

Bodegraven

Gouda en Moordrecht

Waddinxveen

Eerste Heilige Communie in 
de geloofsgemeenschappen

Wereldjongerendagen

Beste parochianen,
De kick off voor de Wereldjongerendagen van 2023 in Lissabon is nu ein-
delijk ingezet! Wij zijn al enthousiast, u ook? Jongeren kunnen zich voor 
meer informatie aanmelden bij wjd@sintjandd.nl. Meer informatie en 
plannen zullen we uiteraard ook met u blijven delen in het parochieblad 
en met de mededelingen.

Louise Bentley

mailto:vormsel%40sintjandd.nl?subject=
mailto:wjd%40sintjandd.nl?subject=
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Rome

Na jaren kunnen we weer op bedevaart. 
Het is een goede gewoonte in onze 
parochie om naast de vertrouwde Ma-
ria-bedevaartsplaatsen zoals Lourdes 
en Kevelaer ook de plaatsen te bezoe-
ken die al veel eerder doelen van een 
bedevaart waren in onze kerk: het hei-
lig graf van de Heer in Jerusalem, het 
graf van Sint Jacobus in Santiago de 
Compostela, de graven van Sint Petrus 
en Sint Paulus in Rome. In het najaar 
zullen we de laatste gaan bezoeken: we 
gaan naar Rome.

De bedevaart is van 4 tot 9 oktober. We bidden bij 
de graven van de apostelen, zullen een audiëntie 
bij de heilige vader meemaken, gaan de sporen 
na van de eerste christenen in de catacomben en 
de Scavi (opgravingen onder de Sint Pieter). We 
zullen dagelijks de mis vieren, onder andere in de 

Santa Maria Maggiore, de kruisweg bidden langs 
de Via Appia, inspiratiemomenten met elkaar be-
leven en de dag dagelijks afsluiten met gezamen-
lijk gebed. Uiteraard blijft er tijd over om van de 
stad en elkaar te genieten!

De spirituele begeleiding zal verzorgd worden 

Speelfilm over Titus Brandsma: Het Tweede Kruis

De paus heeft op 15 mei onze Nederlandse 
oorlogsverzetsheld Titus Brandsma heilig 
verklaard. Van zijn leven en werk is in de vori-
ge eeuw al een speelfilm gemaakt. Deze zullen 
we vertonen op zijn feestdag op 27 juli.

Het is een Italiaanse film met Nederlandse onder-
titeling. De film heet: 'Het tweede kruis'. De film 
zal vertoond worden in de Antoniuszaal in Gouda, 
Aalberseplein 2. 

Inloop: vanaf 19.15 uur. Start film: 19.30 uur.
Einde: 21.30 uur.
Inclusief pauze. 
Toegang is gratis.

In verband met zaalinrichting en koffiezetten is 
aanmelding wel prettig: gouda@sintjandd.nl of 
0182-523801.

Gezocht: 75 pelgrims!

Op zaterdag 15 oktober wordt het prachtig 
weer, zal de zon volop schijnen en is er geen 
zuchtje wind tijdens de tweede editie van 
onze Pelgrimini! Met het ontvangen van de 
pelgrimszegen op uw eigen kerklocatie en de 
eerste stempel in je pelgrimspaspoort fietsen 
we vanuit alle locaties naar Haastrecht. Als de 
klok 10.00 uur slaat zingen we, bidden we en 
worden we stil.

Landelijke fietspaden leiden ons naar de Lour-
desgrot van Schoonhoven, bidden een tientje van 
de rozenkrans en zingen Haar toe. Vervolgens 
wordt u getrakteerd op een smakelijke lunch en 
aansluitend op een tocht van 15 kilometer naar 
Oudewater, precies naar de plek waar heel lang 
geleden, heel kort, OLV van Foy werd vereerd. Op 
die plek staat nu de Oud-Katholieke Kerk waar de 
pastoor ons hartelijk ontvangt en verhaalt over 
de ontstaansgeschiedenis van de Oud-Katholiek 
Kerk, de overeenkomsten en de verschillen.

Onze bestemming komt dan snel in zicht: Maria 
ter Weghe, OLV van Haastrecht, OLV van Foy: We 
zingen haar toe in de Barnabaskerk en als er vijf 
stempels in je pelgrimspaspoort staan, ontvang 
je een kleurrijk getuigschrift. 75 pelgrims is het 

maximum aantal deelnemers, méér pelgrims 
passen niet in de kerk van Oudewater! 

Het aantal te fietsen kilometers is afhankelijk van 
de kerklocatie waar je start. Het zijn er altijd 32 
plus het aantal kilometers naar Haastrecht en 
weer terug naar huis. Voorbeeld: je ontvangt de 
pelgrimszegen in Reeuwijk, dan fiets je 15 kilome-
ter naar Haastrecht, 32 tijdens de pelgrimstocht 
zelf en 15 kilometer terug. Precies één accu dus!

Teveel kilometers? Zet je fiets dan voor het eerste 
stuk op de fietsendrager van de auto. Niet recht-
streeks naar Haastrecht komen, maar altijd eerst 
naar je eigen kerklocatie, anders mis je een stem-
pel en krijg je dus geen certificaat. Alles met de 
auto doen? Ook goed! 

Opgeven kan tot 1 oktober a.s. via de mail paro-
chie@sintjandd.nl of tel. 0182-513056 tussen 
09.00-12.00 uur (parochianen uit Schoonhoven 
en Haastrecht volgen ook deze aanmeldroute).
In de volgende editie van het parochieblad meer 
over onze Pelgrimini.

Dorien van Leeuwen, Anne Christi Streng,  
Fred de Bruijn en Rob Lijesen (pastoraal werker)

Schoonhoven

Haastrecht
Ò

mailto:gouda%40sintjandd.nl?subject=
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Vier je successen

In het pinksterweekend vierden we dat de 
kerk jarig is. Een groot succes want de chris-
telijke kerk bestaat al meer dan tweeduizend 
jaar. Toch lijkt de rek er soms wel uit en daar-
om zijn we gestart met parochievernieuwing. 
Inmiddels is de term al een aantal keren geval-
len: parochievernieuwing, ook wel missionaire 
parochie genoemd. Parochievernieuwing is 
geen Gouds feestje, niet van alleen onze paro-
chie, het is een wereldwijde beweging die zich 
als een olievlek verspreidt.

Bij de overweging van pastoor Van Klaveren tij-
dens de viering van het pinksterweekeinde sprak 
hij over één van de aspecten van de missionaire 
parochie: vier je successen! We blijven vaak han-
gen in de zaken die niet goed gaan en die niet van 
de grond lijken te komen en we nemen de suc-
cessen als vanzelfsprekend aan. Zo gaat het met 
de missionaire parochie niet anders, we vergeten 
vaak wat er goed gaat en dat is hier in Gouda best 
veel.

Op dit moment zijn er pas twaalf parochies in heel 
Nederland die actief bezig zijn met de missionaire 
parochie zoals deze beschreven wordt in de boe-
ken van 'Rebuilt' en 'Als God renoveert'. In Gouda 
waren wij één van de eersten die deze stap durf-
den te zetten.

De grote conferentie over dit onderwerp die afge-
lopen maart in Breda gehouden werd, geeft wel 

aan dat dit een beweging is die veel navolging 
gaat krijgen. Omdat wij één van de eersten waren 
kijkt het hele land naar de manier waarop, en wat 
wij doen. Dat voelt wel wat raar en onwennig, want 
wat merken we in Gouda nu van deze hele missi-
onaire parochie?

Inmiddels hebben we aardig wat ingrediënten 
van de missionaire parochie in huis. We organi-
seren al jaren een Alpha-cursus en een Marriage 
course. Ook hebben we elke maand een succes-
volle ankerzondag waarbij catechese voor alle 
leeftijden, eucharistie en ontmoeting centraal 
staan. Ook wat betreft bestuurlijke zaken zijn we 
al ingericht volgens de ideeën van de missionai-
re parochie. We werken in teams en zijn daardoor 
flexibeler, persoonlijker betrokken en dragen de 
verantwoordelijkheden met een grotere groep 
vrijwilligers.

Regelmatig hebben we tijdens de ankerzondagen 
gasten uit andere parochies (zowel pastorale be-
roepskrachten als vrijwilligers) die bij ons komen 
kijken hoe we dit allemaal organiseren. Vaak krij-
gen we dan te horen dat het zo bruist op die zon-
dagen. Alle generaties zijn aanwezig en de kerk 
leeft!

Uiteraard zijn we er nog lang niet, maar we mogen 
best trots zijn op onze successen en we mogen ze 
zeker wat vaker vieren!!!

Angelique Deichmann 
Coordinatieteam

gouda@sintjandd.nl

Jaarverslag 2021

De boekhouding voor 2021 is met dank aan 
alle vrijwilligers inmiddels afgerond. Als pen-
ningmeester van het parochiebestuur kan ik 
u hierbij informeren over de cijfers en de be-
langrijkste achtergronden. 

In de lokale gemeenschappen geven de penning-
meesters uitleg over hun uitgaven en inkomsten. 
Via de centrale kas betalen we vooral de kosten 
voor het pastoraal team (ca. € 280.000,-), de 
medewerkers van het parochiesecretariaat (ca. 
€ 75.000,-) en de publicatie van De Voorloper 
(bijna € 23.000,-). Voor al die kosten dragen de 
locaties naar verhouding van vooral hun aantal 
ingeschreven parochianen bij. 
De totale inkomsten waren, ook vanwege de Covid- 
beperkingen fors lager dan de uitgaven zoals u 
kunt zien. Anderzijds zijn, doordat we in 2021 het 

pastoraal team op de gewenste sterkte hadden, 
de personeelskosten ten opzichte van 2020 toe-
genomen.
Dankzij een bijzonder gunstig rendement op het 
vermogen en de buffer in ons vermogen, hebben 
we dit negatief resultaat gezamenlijk kunnen op-
vangen.
      
Onderstaand treft u een overzicht van de belang-
rijkste inkomsten en uitgaven in vergelijking met 
het jaar 2020.
Uiteraard zullen wij als parochiebestuur ons blij-
ven inzetten voor een sluitende begroting, pas-
send bij de ambities die wij als parochie hebben.

Voor vragen en nadere toelichting kunt u mij be-
reiken per e-mail, penningmeester.parochie@
sintjandd.nl.
Vertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd.

Peter Pennekamp

EXPLOITATIEREKENING 2021 IN VERGELIJKING MET 2020 
 

 2021 2020 2021 2020
INKOMSTEN   UITGAVEN  

bijdrage kerkbalans  450.000       440.000  pastoraal team  280.000       155.000 
collectes  50.000          55.000  personeelsuitgaven  150.000       180.000 
uitvaarten  60.000          65.000  kosten onroerend goed  260.000       240.000 
begraafplaatsen  55.000          55.000  kosten vieringen en pastoraat   170.000       165.000 
rendement op beleggingen 200.000       140.000  bijdrage aan bisdom 90.000          90.000 
overige (kaarsen, stipendia e.a.) 65.000          85.000  beheerskosten beleggingen 50.000          30.000 
exploitatieresultaat (negatief) 210.000       120.000  overig o.a. adm. , begraafplaats       90.000       100.000 

 1.090.000       960.000   1.090.000       960.000 

door pastoor Van Klaveren en pastor Lijesen. 
Voor de organisatie van de reis hebben we Kees 
Jan van der Velden in de arm genomen. Hij is di-
recteur van APG Nederland, keuzeparochiaan van 
onze parochie en actief in de reisbranche.

De bedevaart is op basis van half-pension en ver-
blijf in Casa Procura Madre del Devin Pastore, een 
gastenverblijf van zusters Franciscanessen, ge-

legen vlakbij het Vaticaan. We vliegen met de KLM. 
Een definitieve prijs kunnen we bekend maken als 
de laatste zaken rond het verblijf zijn afgewikkeld, 
maar we streven naar een som onder de € 990,-.

Wilt u rechtstreeks op de hoogte gehouden wor-
den of bent u geïnteresseerd in deze bedevaart? 
Schrijf naar keesjan@apg-nl.nl en we houden u 
op de hoogte.

Ò

mailto:gouda%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:penningmeester.parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:penningmeester.parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:keesjan%40apg-nl.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrordus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

Secretariaat
Werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. 
Op dinsdag en donderdag gesloten.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Telefoon: .......................... 0172-612255
E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ......................... Joost Rooms
Secretaris: ................................ Ali Sluis
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl 

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Beheerder: .................. Gijs Hoogeveen 
Telefoon: .......................... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Actie Kerkbalans
Jorden van der Haas  .............................
kerkbalansbodegraven@sintjandd.nl 
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322 
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl 

De Doortocht 
Doortocht 11, 2411 DS, Bodegraven 
Telefoon: ........................... 0172-552316
E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl

Redactie
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl 

Jongerenkoor St. Willibrordus 
tweede

Op 28 Mei 2022 werd in het Bra-
bantse Rijsbergen voor de 31e 
keer het Nationaal Kampioen-
schap voor Jongerenkoren ge-
houden. Na de coronaperiode 
waarin niet tot nauwelijks gezon-
gen kon worden, hebben koren 
de draad weer opgepakt en kon 
er eindelijk ook weer een kam-
pioenschap gehouden worden. 
Jongerenkoor St. Willibrordus uit 
Bodegraven heeft de tweede prijs 
weten te bemachtigen met het 
zingen van de nummers: 
• 'Open the eyes' (Paul Baloche) 

als inzinglied.
• 'When you believe' (uit de film 

The Prince of Egypt) als vrij lied.
• 'Jij bent God voor ons' als ver-

plicht lied.
• 'Children of the sun' (Twarres) 

als themalied. 
De jury prees het koor, dat onder 
leiding staat van dirigent Dennis 
Koot, om hun mooie koorklank en 
het zingen met inleving en uit-
straling. Wil je meer informatie 
over dit koor?

E-mail: jongerenkoorsintwilli-
brordus@hotmail.com 
Facebook: www.facebook.com/
jkwillibrordus

Foto-impressie Sint Jan de Doperdag

Op zondag 26 juni werd de Sint Jan de Doper-
dag gevierd met een mooie Eucharistieviering 
en aansluitend een high tea op het plein voor 
de kerk in Boskoop. Aan het eind van de viering 

nam Saskia van Vuuren een prachtig bedrag 
voor El Arbol in ontvangst zijnde de opbrengst 
van de Vastenactie. Verder werd er afscheid ge-
nomen van Nellie Plaizier.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/bodegraven
mailto:pm-bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:begraafplaats.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:kerkbalansbodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:lnothoog%40xs4all.nl?subject=
mailto:doortocht%40kpnmail.nl?subject=
mailto:redactie.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:jongerenkoorsintwillibrordus%40hotmail.com%20?subject=
mailto:jongerenkoorsintwillibrordus%40hotmail.com%20?subject=
https://www.facebook.com/jkwillibrordus
https://www.facebook.com/jkwillibrordus
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UIT HET ARCHIEF

Verbouwing armenhuisje tot bibliotheek

In 1957 werd het armenhuisje ver-
bouwd tot bibliotheek, waar paro-
chianen een boek konden uitzoe-
ken en lenen. Ik kan mij nog goed 
herinneren dat ik daar als meisje 
van 7 of 8 jaar een boek mocht 
halen. Er zullen nog veel parochi-
anen zijn die het zich herinneren 
ofwel dat het bij het lezen van de 
offerte? weer boven komt drijven. 
Nadat vergunning is verleend en 
toestemming van de bisschop 
werd verkregen, is een offerte 
aangeboden door de aannemer. 

Dat wordt in dit stuk genoemd: 
omschrijving van werkzaamheden.

Zoals bekend is dit armenhuisje al-
lang geen bibliotheek meer. Later 
werd dit huisje een garage/ber-
ging dat werd gebruikt om tuinge-
reedschap en materiaal voor het 
kerkhof op te slaan. In het archief 
is niet te vinden wanneer de bi-
bliotheek is opgeheven. In 2013 is 
het gebouwtje, dat ondertussen 
in zeer slechte staat verkeerde, 
geheel gesloopt en opnieuw door 

vrijwilligers opgebouwd en weer in 
gebruikgenomen als opslagruimte.

Een anekdote die ook opgetekend 
is in het archief met betrekking 
tot het armenhuisje voordat het 
omgebouwd is tot bibliotheek, wil 
ik nog even vermelden: Als er een 
trouwerij in de kerk was, werd er in 
het armenhuisje vaak brood uit-
gedeeld aan de armen. Dit werd 
bekostigd door het bruidspaar en 
gebeurde na de huwelijksviering.

Ans Scheer-Ernst

Nieuws op/van de website

Afscheid 
collectant

Na vele, vele jaren trouwe dienst 
heeft Frans van Nierop, 88 jaar, 
afscheid genomen als collectant. 
Maar liefst 64 jaar heeft hij trouw 
gecollecteerd tijdens de zater-
dagse of zondagse vieringen. Hij 
had nog graag doorgegaan, maar 
de gezondheid liet dat niet meer 
toe. Wij willen Frans heel hartelijk 
danken voor deze jaren.

Joost Rooms, 
voorzitter Locatieraad

Op de website www.sintjandd.nl 
vindt u sinds een tijdje ook nieuws 
van de geloofsgemeenschap in 
Bodegraven. Onder ‘Start/Maga-
zine’ vindt u onder andere de lo-
kale mededelingen en oproepen 
als er voor Bodegraven vrijwilli-
gers gevraagd worden. Neem ook 

eens een kijkje. Tip 1: wist u dat 
u direct terug naar de homepage 
gaat als u ergens op een website 
op het logo linksboven klikt? Tip 
2: als een bericht onderaan ver-
vaagt, klik dan op de kop om het 
bericht te openen.

De redactie

https://www.sintjandd.nl/nieuws-bodegraven/
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

Secretariaat
Ma-di-wo-do ochtend 09.00-11.30 uur.  
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ........................... 0172-212309
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Vice-voorzitter: .......... Tineke Verbakel
Penningmeester: .......... Annette Coers 

Pastoraatgroep
Voorzitter: .................... Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NL09 RABO 0108501183 t.n.v. 
Locatieraad H. Joannes de Doper

Overleg
Pastoraatgroep: 
1e dinsdag van de maand
Locatieraad: 
2e donderdag van de maand

Redactie
Karin de Wit, Wil Boumans, Anja 
Stolwijk
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl
Distributie: .... wijkvertegenwoordigers
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Kerkestafette

Deze keer is in de kerkestafette 
Piet van Velzen aan het woord. 
Hij zet zich onder andere in 
voor het Zieken- en Ouderen-
pastoraat.

Wie is Piet van Velzen?
Ik ben geboren in Bodegraven. In 
1963 ben ik getrouwd met Corrie 
Duits. In januari van dit jaar ben 
ik weduwnaar geworden na 57 
jaar getrouwd te zijn geweest. We 
hebben twee kinderen, een zoon 
en een dochter en vijf kleinkin-
deren. In juni van dit jaar word ik 
85 jaar.

Jij bent nu al vele jaren met  pen-
sioen. Wat deed je beroepshalve 
en hoe kom je nu de dagen door?
Na de lagere school ben ik naar 
de technische school gegaan in 
Gouda. Die heb ik afgerond en ik 
ben als timmerman gaan werken 
bij Mulckhuyse. Op 33-jarige leef-
tijd ben ik gaan werken bij de PTT.  
Daar heb ik nog  28 jaar gewerkt 
en toen ging ik met pensioen. En 
nu? Ik  kom nu uren tekort!  Ik ben 
voorzitter van de biljartclub. Ik ga 
iedere week een keer fietsen met 
de Buddybike.  Ik ben medebe-
stuurslid van de vereniging van 
huiseigenaren. En voor mijn vrij-
willigerswerk bij de kerk maak ik 
ook graag tijd vrij.

Wil je vertellen over de werkgroep 
waar je bij betrokken bent?
Ik ben al 18 jaar voorzitter van 
de werkgroep Zieken- en Oude-
renpastoraat. Als ik een tip krijg 
van de werkgroep of zomaar van 
iemand, dan ga ik die persoon de  

eerste keer bezoeken om kennis 
te maken. Dan praten we wat met 
elkaar en vraag ik of hij of zij het 
fijn zou vinden als er geregeld 
iemand op bezoek komt. Die kan 
dan even wandelen, een kop kof-
fie drinken of wat kletsen. Vaak 
wordt dat wel op prijs gesteld. 
Verder zing ik al 68 jaar op het 
herenkoor en heb ik ook daar de 
nodige taken gehad.

Wat vind je zo leuk om dit vrijwilli-
gerswerk te doen?
Je kunt beter een ander helpen of 
wat geven dan dat ze mij helpen. 
Ik doe het graag.

Hoe kwam je op het idee om in 
deze werkgroep plaats te nemen?
Voor de werkgroep Zieken- en 
Ouderenpastoraat ben ik 18 jaar 
geleden benaderd door Wim van 
Leeuwen en ik vond het een goed 
plan om te gaan doen.  Op het he-
renkoor ben ik gekomen via mijn 
vader. Ik ging als jonge jongen 
al mee naar boven! Met de jaren 
kwam er een moment om ook 
maar lid te worden.

Waar word je blij van?
Ik ben blij en word nog 
blijer als ik gezond mag 
blijven.

Wil je verder nog iets 
kwijt?
Ik ben een tevreden 
mens. Ik heb de Grego-
riusspeld gekregen om-
dat ik zolang al zing op 
het herenkoor,  de Wil-
librordusspeld vanwege 
25 jaar vrijwilligerswerk 
en vorig jaar een Ko-

ninklijke  onderscheiding. Ik ben 
er best trots op.

Heb je nog hobby's waarover je 
wilt vertellen?
Ik hou van fietsen. Ik heb er al 
een aantal versleten. Biljarten en 
klaverjassen doe ik ook graag. Ik 
hou van de wintersport, vooral 
langlaufen, maar dat doe ik al een 
aantal jaren niet meer.

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Nico Bot. Hij zet zich in voor 
de werkgroep rouwverwerking.

In deze Voorloper willen we 
even stil staan bij het feit dat 
wij al sinds 2015 , dus dit jaar 
zeven jaar, een Groene Kerk zijn.

Om je een Groene Kerk te kunnen 
noemen moet je natuurlijk wel het 
een en ander doen. Om maar een 
paar dingen te noemen, we schei-
den ons afval, hebben meerdere 
ramen voorzien van dubbel glas, 
verlichten met led. We proberen 
ook de stookkosten laag te hou-
den zonder dat het te koud wordt 
in de kerk. Tijdens corona werk-
te dit niet helemaal. Toen mocht 
alleen voorafgaande aan de vie-
ring worden gestookt in verband 
met de luchtverplaatsing. Geluk-
kig hebben we daar nu geen last 
meer van.

Omdat we een Groene Kerk zijn 
hebben we sinds mei 2020 zon-
necollectoren. Ze liggen op het 
dak van de parochiezaal en zijn 
nagenoeg niet zichtbaar waar-
door het aanzicht van de paro-
chiezaal hetzelfde is gebleven. 
In deze Voorloper willen we u in-
formeren over de opbrengst van 
onze 36 zonnepanelen. Sinds het 
aanleggen van deze collectoren 
hebben we al bijna 9.000 kg CO2 
uitstoot voorkomen. Dit staat voor 
ongeveer 270 aangeplante bo-
men. In het jaar 2021 hebben we 
bijna twee keer zoveel elektrici-
teit terug geleverd dan verbruikt. 
Hiermee hebben we veel geld be-
spaard, omdat we nu zelfs meer 
stroom terug leveren aan het net 
dan dat we jaarlijks verbruiken. 

OVER ONS

Groene Kerk en opbrengst 
zonnepanelen

Familieberichten

Gedoopt
Gabriel Emmanuel Martinus 

Spithoven

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

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
mailto:boskoop%40sintjandd.n?subject=
mailto:boskoop%40sintjandd.nl%20?subject=kopij
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Ò Het is belangrijk dat we met z’n 
allen stil staan bij het belang van 
zo duurzaam mogelijk om te gaan 
met energie. Zeker nu de olie- en 
gasprijzen de pan uit rijzen is de 
noodzaak en motivatie voor veel 
mensen en bedrijven groter dan 
ooit.  
Waar nog winst is te behalen, is 
het besparen op de stookkosten. 
Nu we meer stroom terug leveren 
dan dat we gebruiken willen we 

kijken of we in de nabije toekomst 
ook een deel van het stroom over-
schot kunnen gebruiken voor ver-
warmingsdoeleinden. Zo kunnen 
we het gasverbruik verlagen.
Kortom we zijn op de goede weg 
en hebben al veel bespaard. Toch 
hebben we nog steeds een uitda-
ging te gaan!! 

Locatieraad lid,
Frank Stolwijk

Openingstijden 
secretariaat 
zomervakantie

Tijdens de zomervakantie is het 
secretariaat beperkt geopend: 
van maandag 11 juli tot en met 
vrijdag 22 juli alleen geopend op 
dinsdag en donderdagochtend 
van 09.00 uur tot 11.30 uur. Van 
maandag 25 juli tot en met vrij-
dag 12 augustus is het secreta-
riaat alleen geopend op dinsdag-
ochtend van 09.00 uur tot 11.30 
uur.
Mail wordt in de vakantie iede-
re dag gelezen. Voor dringende 
pastorale vragen kunt u bellen 
met de pastor van dienst: 0182-
639586. Spreekt u een bood-
schap in als de pastor niet direct 
de telefoon kan beantwoorden. 
U wordt dan zo spoedig mogelijk 
teruggebeld.

Open Monumenten- en Orgeldag 
10 september 2022

Onderdeel dit jaar van de Open 
Monumenten- en Orgeldag is 
het Kerkenpad Boskoop.

Alle kerken van Boskoop openen 
op zaterdag 10 september 2022 
hun deuren van 10.00 uur tot 16.00 
uur en verwelkomen belangstel-
lende bezoekers. In elke kerk is wel 
wat te zien en te horen, soms is er 
ook iets te doen of iets te proeven. 
Doorlopend zijn er mensen van de 
betreffende kerk aanwezig om be-

zoekers te verwelkomen, te woord 
te staan, vragen te beantwoor-
den en wegwijs te maken. Tijdens 
de openstelling van elke kerk is er 
ook per kerk een speciaal aanbod 
op een vooraf aangegeven tijdstip, 
waarop de bezoekers extra kun-
nen genieten van een activiteit. 
Afsluitend is er een orgelconcert 
om 16.00 uur in de Dorpskerk.

De H. Joannes de Doperkerk heeft 
onder andere het volgende op het 
programma staan: De componist 
Cornelis Boscoop (1525-1573) is 
waarschijnlijk van groot belang 
geweest bij de ontwikkeling van 
onze grootste Nederlandse com-
ponist en orgelspeler Jan Pieters-
zoon Sweelinck (1562-1621). Joost 
van Velzen (dirigent) en Henk van 
der Zanden hebben acht psalmen 
omgezet naar een moderne parti-
tuur. Het Alphens Barok Consort 
en het Blokfluitensemble hebben 
deze stukken ingestudeerd voor 
4-stemmig koor en 4-stemmig 

blokfluit. Zij voeren deze -bijna 
verloren gegane oud-Nederlands-
talige stukken- uit tijdens Open 
Monumentendag. Ook zullen zij 
drie Franstalige psalmen van J.P. 
Sweelinck uitvoeren zodat een 
vergelijk kan worden gemaakt 
tussen de twee componisten en u 
mogelijk de invloed van Boscoop 
als leraar van Sweelinck kunt her-
kennen in de muziek. Op 10 sep-
tember heeft u de mogelijkheid 
om deze bijzondere muziek te be-
luisteren van 13.45 tot 14.15 uur in 
de H. Joannes de Doperkerk, A.P. 
van Neslaan 50 in Boskoop. Dit 
mini-concertje van ca. een half 
uur is de moeite waard en vrij toe-
gankelijk.

Familieberichten

Overleden
Dhr. J.W.M. (Hans) van der Werf
Mevr. M.W. (Tiny) van Leeuwen
Dhr. J.A. (Joop) van Fulpen
Mevr. A.C.T. (Sjaan) Vergeer
Dhr. J.M.M.W. (Jan) Stigter
Mevr. W.C. (Wil) de Jong-Kraan
Dhr. W. (Willem) van Lienden

Koor Quo Vadis zoekt mannen

Quo Vadis is een koor dat onge-
veer eens per maand een zater-
dagavondviering ondersteunt in 
de R.K. kerk H. Joannes de Doper. 
In 1982 begonnen als jongeren-
koor is het nu een middenkoor 
geworden met zo’n twintigtal 
enthousiaste zangeressen in de 
leeftijd van 30 tot 70 jaar. 

We zingen met veel plezier onder 
deskundige en betrokken leiding 
van dirigente Bertie van Seven-
bergen. De muzikale begelei-
ding wordt verzorgd door Frank 
Stolwijk als pianist en Sophie 
Verschueren als fluitiste. Ons re-
pertoire bestaat uit moderne reli-
gieuze liederen en psalmen. Iede-

re maandagavond is er repetitie 
van 19.30 uur tot 21.30 uur in de 
parochiezaal van bovengenoem-
de kerk aan de A.P. van Neslaan 50  
te Boskoop.

Om tot een nog mooier resultaat 
te komen zouden we ons koor 
graag willen versterken met en-

kele enthousiaste zangers. Ook 
mannen die zeggen dat ze niet 
kunnen zingen of geen noot kun-
nen lezen zijn van harte welkom. 
Kom gerust eens vrijblijvend luis-
teren en/of meezingen!!
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met voorzitter Gerrie 
Rotteveel (rotteveelgc@gmail.com,  
06-23374541). 

Welkom in de  
Groene Kerk
Op de diaconale impuls dag kon-
den we een leuke presentatie ge-
ven over de Groene Kerk, een sa-
menvatting over hoe het allemaal 
gekomen is en wat er kon worden 
gerealiseerd. Het groepsspel over 
fabels en feiten over het milieu 
zette ieder aan het denken en dat 
was precies de bedoeling. Om er 
nog even aan te refereren: weet 
u, dat we in Nederland gemiddeld 
onze kleding maar 7 keer dragen? 
In feite niet te geloven, daar ligt 
nog wel een schone taak in duur-
zaamheid. Gestaag gaan we ook 
door op de dagelijkse weg door het 
leven met de symbolen van Lau-
dato Si. Het lieveheersbeestje, het 
bord, in een korte presentatie en 
samenspraak komt veel herken-
baar aan de orde.
Tot slot nog een uitspraak van 
Loesje. 'Op zoek naar een klaver-
tjevier en geniet van alle mooie 
bloemen, die je tegenkomt”.

In samenwerking met de Zonne-
bloem, de Vrijzinnige Protestantse 
Gemeente, de Rooms-Katholieke 
Parochie, de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk en de Protestantse 
Gemeente Boskoop nodigen wij 
u van harte uit voor de jaarlijkse 
oecumenische viering van de Dag 
van de Aandacht. Dit jaar vieren 
we de Dag van de Aandacht op 
zondag 11 september om 09.30 
uur in de  H. Joannes 
de Doperkerk. Aan-
sluitend is er koffie/
thee met wat lekkers 
voor iedereen die aan-
wezig is bij de viering.                                                                                                          
U bent allen van harte 
welkom en neem ie-
mand, van wie u weet 

dat die wel wat aandacht kan ge-
bruiken, mee naar deze oecume-
nische viering. U kunt de viering 
ook bekijken vanaf 09.20 uur via 
de livestream www.kerkomroep.
nl/#/kerken/00015. 

Mocht u vervoer nodig hebben, 
neem dan contact op met Yvonne 
den Uijl, tel. 06-50230414.
We willen u vragen om na afloop 

van de viering een at-
tentie mee te nemen 
en aan de desbetref-
fende persoon te ge-
ven. Even aandacht en 
even een praatje, daar 
maakt u de ander be-
slist blij mee. U komt 
toch ook?

Dag van de aandacht 2022

mailto:rotteveelgc%40gmail.com?subject=
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

H. Joseph, Aalberseplein 2

Secretariaat
Ma-wo-vr ochtend: 09.30-12.00 uur.  
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ......................... 0182-523801 
E-mail: ................ gouda@sintjandd.nl

Coördinatieteam Gouda
Penningmeester: .......... Matthij Moons
Beheer + infoteam: ..................................
......................... Morgan de Koning-Ward  
Altaarteam: ..... Angelique Deichmann  
Welkomsteam: .................... Jos Kluiver
E-mail:  ..........................................................
coordinatieteam.gouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website:  www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ............. NL97ABNA0507129849

Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften 
Bank: .............. NL93RABO0361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................
............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie
Infoblad
E-mail: .............. infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

PAROCHIEBREDE ACTIVITEIT

Expositie 'Het Wonder van Gouda' 

Agenda

April-september Viering Gouda 
750 jaar stadsrecht
Juli-augustus op vrijdag van 
12.00 uur tot 12.30 uur Gouwe 
Momenten Sint-Janskerk
31 augustus lezing geschiedenis 
diaconie Gouda in de Chocolade-
fabriek
3 september activiteiten inloop-
huis Domino met o.a. een speur-
tocht
3 september slotviering Goudse 
Kerken  Gouda 750 jaar
10 en 11 september Fruitmand-
jesactie
16 september Expositie 'Het won-
der van Gouda'

Op  vrijdag 16 september is het 
mogelijk om van 15.00-16.00 
uur de expositie 'Het wonder 
van Gouda' te bezoeken in de 
Sint-Jan met een rondleiding, 
verzorgd door kunsthistoricus 
Wilhelmien Salari. 'Een reis langs 
unieke zestiende-eeuwse kunst-
schatten, eenmalig terug op de 
plek waar ze ooit stonden'. 
Het maximum aantal deelnemers 
is 15. Bij voldoende belangstelling 
wordt aansluitend (het is toch al 

een rondleiding?) een rondlei-
ding aangeboden. Verdere infor-
matie betreffende aanmelding en 
toegangsprijs volgt t.z.t. via het 
Informatieblad en de Voorloper. 
Noteert u de datum alvast?
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Familieberichten

Overleden
Mevr. J. Abbenhuis
Mevr. M.L. de Boer-Hoppers
Dhr. J.C. Wiegmans
Dhr. P.W. Berkhout 
Mevr. M.E.P.A. Oosterhout-van Loon
Mevr. J.M.A. Buffing-Engelkamp
Mevr. M.C. Noordoven-Wolkenfelt
Mevr. J.E.M. van Remmen-Vermeulen
Dhr. G.C.J.M. van Poppel

Oecumene-update

Ook dit jaar organiseert de Raad 
van Kerken de Gouwe Momenten 
in de Sint-Janskerk in de maan-
den juli en augustus, iedere vrij-
dag van 12.00 uur tot 12.30 uur. 
Er wordt gelezen, gebeden en in 
stilte met elkaar overdacht. Door 
mensen uit verschillende ge-
loofsgemeenschappen worden de 
Gouwe Momenten vormgegeven 

om zodoende te komen tot rust 
en bezinning in de hectiek van alle 
dag.
Ook de Raad van Kerken levert een 
bijdrage aan de herdenking Gou-
da 750. Op woensdag 31 augustus 
is er in de Chocoladefabriek over 
het thema 'Iedereen Doet Mee' 
een lezing over de geschiedenis 
van de diaconie in Gouda.

Op zaterdag 3 september worden 
activiteiten georganiseerd in in-
loophuis Domino in het kader van 
dit thema met o.a. een speurtocht.
Ook op 3 september is de slotvie-
ring van de Goudse Kerken van 
Gouda 750 jaar. Verschillende voor-
gangers zullen voorgaan waar-
onder ook pastoor Van Klaveren.

Ellen Verrips,
ellen.verrips@gmail.com

Actueel: www.rvkgouda.nl

De wachtende brahmaan 

Ergens in India woonde Latsoe, een godvruchtig man. 
Op een dag bad hij in de tempel: 
‘God, ik kom dagelijks langs bij U. 
Wil U ook eens op bezoek komen bij mij?’ 

Hij vroeg dit telkens opnieuw, tot God zei:
‘Vandaag kom ik je bezoeken.’ 
Toen Latsoe dit hoorde, liep hij naar huis, 
maakte er alles netjes en wachtte tot God kwam. 

Even later hoorde hij voetstappen. 
Een bleek en mager jongetje vroeg: 
‘Geef me alsjeblief een koekje.’ 
‘Ga weg,’ zei Latsoe, ‘die koekjes zijn voor God.’ 

Op de middag kwam er een andere jongen aankloppen. 
Met bevende hand wees hij naar de taart.
‘Weg,’ zei Latsoe, ‘die taart is voor God.’ 
Weer zat Latsoe te wachten. 

Toen hij ’s avonds de poort wou sluiten, 
klopte een oude bedelares aan. 
Latsoe duwde haar naar buiten, 
deed de deur op slot en ging naar bed. 

De volgende dag ging hij naar de tempel. 
‘God, waar was U? U zou toch komen!’ 
God antwoordde: ‘Ik ben drie keer gekomen, 
maar iedere keer heb je me weggejaagd!’ 

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, 
uitgeverij Averbode 2007)

Fruitmandjes
 
Dit jaar organiseren wij weer een 
fruitmandjesactie in het week-
end van 10 en 11 september. Met 
een klein gebaar kunt u zodoen-
de aandacht schenken aan een 
medeparochiaan die dit erg op 
prijs stelt. Nadere informatie 
volgt via het informatieblad en 
de website.

Overweging bij het verhaal 
Bestaat God? 
Waar is Hij te vinden? 
Vragen van alle tijden. 
Vragen die in alle godsdiensten en religies voorkomen. 
Vragen ook van de leerlingen die Jezus volgden. 

Mensen vonden en vinden sporen van God … 
… in de kracht van de natuur: 
in de storm, in de bliksem, 
in de wind, in de warmte gevende zon, 
in het licht, in het leven zelf … 

… in de loop van de geschiedenis: 
in de redding uit slavernij, 
in het kennen van vrede, 
in de aandacht voor mensen met handicaps, 
in het realiseren van welzijn … 

… maar vooral in mensen zelf: 
in het gelaat van een kind, 
in de blik van een moeder, 
in de ogen van een zieke, 
in het gezicht van een arme … 

Maar telkens opnieuw blijken die sporen niet zo duidelijk.
En net als Latsoe in het verhaal hierbij, 
vormen mensen zich een beeld van God 
dat niet overeenkomt met God zelf, 
want uiteindelijk heeft niemand ooit God gezien. 

Op een dag zei Jezus: 
‘Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij’ 
En op een andere dag: 
‘Wat jullie aan de minste der mijnen hebben gedaan, 
hebben jullie aan Mij gedaan.’ 

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:gouda%40sintjandd.nl%0D?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:locatieraadgouda%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.pci-gouda.nl
mailto:www.rkbegraafplaatsgouda.nl?subject=
mailto:infoblad%40sintjandd.nl?subject=kopij%20Infoblad
mailto:redactiegouda%40sintjandd.nl?subject=kopij%20De%20Voorloper
mailto:ellen.verrips%40gmail.com?subject=
http://www.rvkgouda.nl
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R.K. Geloofsgemeenschap  
De Goede Herder

Vieringen 
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

Secretariaat 
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u. 
Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk 
Telefoon: ........................  0182-392310
E-mail: ............ reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad 
Voorzitter: .......................  Leo van Zoest
Secretaris: ............................... Anja Zijp 
Penningmeester: .......... Jos Dorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen
Rabobank 
Kerkbijdrage:  NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

Wijkvertegenwoordiging 
Joke de Jong: .................  0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail: .......................................................  
............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl
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Onderscheiding als je jarenlang 
lid bent.... van het kinderkoor 

U heeft het vast wel eens mee-
gemaakt. Dat in een viering een 
koorlid een onderscheiding 
krijgt vanwege jarenlang lid-
maatschap. Een mooie manier 
van erkenning na 25 jaar en 
soms wel 40 jaar lidmaatschap. 
Kinderkoorleden zijn natuur-
lijk te kort lid voor zo'n onder-
scheiding. Tot voor kort! 

Kinderkoor CantaRellen  heeft 
enorm geluk. Zeven leden van dit 
koor zijn 5 jaar en soms al langer lid. 
Ze zitten nu in groep 8 en het is bij-
na onvermijdelijk dat ze afscheid 

nemen van CantaRellen wanneer 
ze naar de brugklas gaan. Al vijf 
jaar zongen deze kinderen trouw 
in vele vieringen. In corona was 
het kinderkoor een van de koren 
die vaak nog wél kon zingen. En 
ook dan kon de parochie steeds 
op hen rekenen. En daarom is voor 
deze kinderen een onderscheiding 
aangevraagd, én gekregen. 
Zondag 22 mei werden deze oud-
ste CantaRellen verrast. Ze kre-
gen vanuit het bisdom een ver-
gulde speld met oorkonde omdat 
ze minimaal 5 jaar lid zijn. Omdat 
we supertrots en blij met hen zijn. 

Pinksternoveen 2022 

Dit jaar konden we eindelijk na 
2 jaar weer een noveen vieren 
met elkaar. Een noveen in een 
iets andere vorm dan voor de 
corona maar wel goed te over-
zien. Samen met onze eigen 
geloofsgemeenschappen van 
Johannes de Doper wilden de 
parochie de H.Bartholomeus 
in Schoonhoven en Hapis in 
Haastrecht ook graag mee-
doen. Het hoofdthema van de 
noveen was: De Geest verbindt. 

En bij dit hoofdthema was er ie-
dere dag een bijpassend thema. 
De start was in Bodegraven op 
27 mei met vooral aandacht voor: 
Bidden. Het windlicht met de rode 
kaars werd binnengedragen en de 
eerste kaars ontstoken. Samen 
met een groot koor werd het een 
mooie opening. We zongen met 
elkaar ‘Kom Schepper Geest daal 
tot ons neer’ en ‘houdt Gij bij ons 
uw intocht , Heer’. Gerrie was de 
voorganger bij deze mooie viering. 

Daarna vertrok het licht richting 
Boskoop. Het thema daar was: 
Vergeven. Fred wist dit op een 
passende manier bij ons te bren-
gen. Samen met Louis als lector 
konden we terugkijken op een 
mooie inspirerende viering. Met 
de 30 aanwezigen dronken we 
na afloop koffie en thee en ke-
ken we al weer uit naar dag vier. 
Op dag drie werd er tijdens de 
eucharistievieringen van die dag 
in de plaatselijke kerken kort stil-
gestaan door het ontsteken van 
kaars drie en een gebed bij de 
voorbede. 

De vierde dag was het de beurt 
aan Schoonhoven de debutant 
bij de noveen. Ria en Hans had-
den als thema mee gekregen: 
Gastvrijheid. We werden gastvrij 
onthaald, de viering zat perfect in 
elkaar, en we hebben samen met 
het plaatselijke koor mooie liede-
ren gezongen. Wij vonden het een 
prima debuut. 

Dag vijf was Agnes in Gouda toe-
bedeeld. Samen met Marjo wer-
den er mooie liederen gezongen 
en werd het thema ‘Troost’ mooi 
en inspirerend verwoord. Ook 
daar veel mensen die de noveen 
meevierden. 

De zesde kaars werd ontstoken 
in Moordrecht in dat mooie kleine 
kerkje. Thema was: Vertrouwen. 
Merel en Marja  gaven ons veel 
‘vertrouwen’ mee. De cantor en 
de organist lieten zich ook van 
hun beste kant horen. 

Donderdag 2 juni was Piet in Wad-
dinxveen in gedeeld voor de ze-

vende noveen. Opnieuw zongen 
we bij het binnendragen van het 
licht ‘Wees een licht voor alle men-
sen laat het schijnen om je heen’. 
Hetgeen goed paste bij het thema 
van die avond: Zorgzaamheid.  

Noveen acht was voor Hapis in 
Haastrecht. Jaarlijks doen zij al 
mee met onze ronde op weg naar 
Pinksteren. Dominee Baggerman 
en Pater Bos waren de voor-
gangers bij deze oecumenische 
bijeenkomst die als thema had: 
Welkom zijn. Het koor ‘In Between’ 
deed een flinke duit in het zakje 
en de 65 aanwezigen beleefden 
een hele mooie noveen avond. 

Het slot was in Reeuwijk. Ineke en 
Joke waren de voorgangers. Zij 
hadden de opdracht om het the-
ma ‘Zingen’ bij de mensen over te 
brengen. Als slotlied zongen we 
met de 50 aanwezigen ‘De Geest 
des Heren heeft een nieuw begin 
gemaakt’. Een mooie afsluiting 
van een prachtige noveen 2022. 

Leo van Zoest 

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988
mailto:reeuwijk%40sintjandd.nl%0D?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/reeuwijk
mailto:redactie.reeuwijk%40sintjandd.nl%20?subject=
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Verder heb ik jarenlang gezongen 
bij het kinderkoor. Ook ben ik als 
misdienaar hulpje van de Pastoor 
geweest. Ik weet nog goed mijn 
eerste keer, op een dinsdag och-
tend voor schooltijd. Toen was er 
’s ochtends voor school nog twee 
keer in de week kerk en de andere 
dagen van de week ’s avonds. Ook 
bij menig huwelijksinzegening 
was ik als misdienaar present. 

Ik ben in de kerk van Reeuwijk- 
Dorp getrouwd. Daarna ben ik sa-
men met Arno mijn man in Wad-
dinxveen gaan wonen. Inmiddels 
wonen we in Boskoop, maar zijn 
we vooral georiënteerd op Reeu-
wijk-Dorp. We hebben een doch-
ter van 12 jaar, Charlotte. Zij is ge-
doopt in Waddinxveen, heeft haar 
Eerste Heilige Communie gedaan 

in Reeuwijk-Dorp en onlangs haar 
Heilig Vormsel ontvangen in Bo-
degraven. Kortom we zijn paro-
chie-breed georiënteerd. 

Ik vind het belangrijk om de nor-
men en waarden vanuit mijn Ka-
tholieke geloof in mijn dagelijkse 
leven te kunnen toepassen. Mijn 
moeder had een sterk geloof en 

Afscheid van 5 koorleden 

Na twee jaar afwezigheid kon 
het eindelijk weer, de carna-
valsmis! 
 
Het thema voor de carnavalsmis 
was dit jaar 'Geloof jij het?'. Een 
actueel thema in tijden van 'fake 
news' en complottheorieën. Op 
de carnavalskar was het thema 
duidelijk zichtbaar. Om voor eens 
voor altijd zekerheid te krijgen, 
werd een ludieke peiling uitge-
voerd bij de vele toeschouwers 
langs de carnavalsoptocht. Deze 
toeschouwers werden vervol-
gens uitgenodigd om op zondag 
5 juni, om 13:00 uur de uitslag 
van de opiniepeiling bij te wonen. 

Want op dat moment was het 
hoogtepunt van het carnavals-
weekend: de carnavalsmis! 

De kerk was goed gevuld met 
carnavalsvierders. Iedereen uit-
bundig verkleed en benieuwd 
naar de muziek en de boodschap. 
En deze boodschap kwam aan. 
Want als we eerlijk zijn... twijfelen 
doen we allemaal wel eens toch? 
Gelukkig zijn we daarmee in goed 
gezelschap. Ook Thomas twijfel-
de al. Pastor Lijesen heeft ons op 
het hart gedrukt dat we gerust 
mogen zijn. We lijken allemaal op 
Thomas die het smeulende vuur-
tje niet wilde laten doven. Dat laat 

Reeuwijk zien, bijvoorbeeld in 
hoe we ons inzetten voor elkaar. 

Natuurlijk is leuk als kerkgangers 
de carnavalskar, muziek (o.a. van 
blaaskapel de Uitblazers), crea-
tieve werkvormen (de uitslag van 
de opiniepeiling) en verwijzingen 
naar actualiteit waarderen. Maar 
het allermooiste gebeurde later 
op de dag en avond, tijdens het 
carnavalsfeest. Mensen hebben 
de boodschap gevoeld en spra-
ken dat ook uit. Hun geloof 'is vol-
doende'. Vuur blijft branden als 
er een goed samenspel is tussen 
mensen. Wat is het mooi wanneer 
we dat met elkaar kunnen con-
cluderen.

Uit de pen van Silva

Feestje 50-jarige secretariaat- 
medewerkster 

Eind april vierde onze collega 
Jolanda haar 50e verjaardag. Dit is 
niet onopgemerkt voorbijgegaan, 
er werd een heus feestje gevierd. 
Haar buurtjes zongen een speciaal 
voor haar geschreven feestlied en 
ook Blaaskapel de Baggerbeugels 
verhoogde de feestvreugde. Dit al-
les onder het genot van een drank-
je en hapjes, alles keurig verzorgd, 
zoals we van Jolanda gewend zijn. 
Kortom een verjaardag om fijn op 
terug te kijken. 
Jolanda is op ons secretariaat 
een prettige collega, enthousi-

ast, vooruitstrevend, flexibel, met 
veel computerkennis en van alle 
markten thuis. Wij hopen dan ook 
nog vele jaren met haar in goede 
harmony te mogen samenwerken. 

Nel en Leny

Hallo, mijn naam is Silva Brouwer- 
Kemp. Ik heb deze pen gekre- 
gen van mijn 'Kinderwoorddienst- 
maatje' Beatrix. Dank daarvoor! 
Ik ben geboren en getogen Reeu-
wijkse. 

Ik heb tot mijn huwelijk aan de 
Middelburgseweg gewoond. Als 
klein kind ging ik al met mijn moe-
der naar de kerk. Iedere zondag en 
doordeweeks als mijn moeder bij 
het Ceciliakoor moest zingen. Ook 
maakte mijn moeder schoon in de 
kerk en 'hielp' ik daar een handje 
mee. Mijn basisschooltijd heb ik op 
de St. Jozefschool (nu De Bron) 
doorgebracht. Hier heb ik, samen 
met al mijn klasgenootjes (zo ging 
dat toen nog) mijn Eerste Heilige 
Communie en mijn Heilig Vormsel 
gedaan. 

Carnavalsmis 2022 

Op 7 april hebben vijf koorleden 
met een officieel tintje afscheid 
genomen van het Caeciliakoor. 
Afscheid nemen van het koor waar 
je jaren lid van bent geweest, lief 
en leed met de koorleden hebt 
gedeeld, is altijd jammer. Maar re-
denen en omstandigheden maken 
het soms dat het beter of noodza-
kelijk is er een punt achter te zet-

ten. Allen waren de ‘40 dienstjaren’ 
ruim gepasseerd en hebben hun 
sporen in dit en/of andere kerkko-
ren dus wel verdiend. We zijn hen 
veel dank verschuldigd voor hun 
inzet in al die jaren en wensen hen 
alle goeds maar bovenal gezond-
heid toe voor de komende tijd. Dit 
werd onderstreept met een bloe-
metje en een passend geschenkje. 

Familieberichten
Gedoopt 
Niek en Fien van Zoest 

Getrouwd 
Esther van 't Wout en Theo van 

Zoest

Overleden 
Mw. E.P.H. de Bruin-Weijer  
Mw. M.P. (Riet) Koot-Boere 
Dhr. A.T. (Toon) Kemp
Dhr. N.G. (Niek) Verbey

had hier veel steun aan. Ik hoop 
dit ook weer aan mijn dochter te 
kunnen overdragen. En ik geef de 
pen door aan…
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 JJ Waddinxveen

Secretariaat
Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon: ........................... 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ...................... Peter Rijnbeek 
Secretaris: ............................ Henk Vink 
Penningmeester: ... Paul van Leeuwen 
Beheer: ......................... Peter Rijnbeek 
Algemeen lid: .................... Lia Rijnbeek
Algemeen lid: ....... Sonja van Leeuwen
Algemeen lid: ......................... Ruud Vink    

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken 

Bankrekeningen 
Kerkbijdrage:  NL71RABO0366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Stichting tot behoud Sint 
Victorkerk
Voorzitter: ....................... Hans Kientz

Website: ................ www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl 
Kopij: ......... victorientje@sintjandd.nl

Sinds 2011 beschikt onze ge-
loofsgemeenschap over een 
mooie, moderne ruimte achter de 
pastorie, de Victorzaal. Een door 
eigen parochianen ontworpen 
en nagenoeg geheel gebouwde 
zaalruimte bestemd voor diver-
se doeleinden. Na de vieringen 
op zondagochtend drinken pa-
rochianen hier altijd koffie en 
thee. Ook wordt de zaal veelvul-
dig gebruikt voor klaverjasavon-
den, boekenmarkten, vergade-
ringen, bijeenkomsten en soms 
ook voor recepties, condoleances 
en - niet te vergeten -  besloten 
partijtjes en feestjes. Nu alle co-
vid-19-maatregelen al geruime 
tijd opgeheven zijn, kunnen alle 
genoemde activiteiten gelukkig 
weer plaatsvinden. Daarom deze 
reminder. Dus, mocht u een ge-
schikte en betaalbare ruimte zoe-
ken voor een activiteit of feestje? 

Er is voldoende ruimte voor ca. 
70 personen en alle benodigde 
zaken zijn ruimschoots aanwe-
zig, van beamer tot het bereiden 
van maaltijden, het is er allemaal. 
De prijzen voor parochianen zijn 
zeer aantrekkelijk en worden per 
dagdeel berekend. Dus, mocht 
u op zoek zijn naar een passen-
de ruimte schroom dan niet en 
neem contact op met het se-
cretariaat (tel. 612452) of via de 
e-mail  waddinxveen@sintjandd.
nl en  victorzaal@sintjandd.nl.

Vanuit de Locatieraad 

Familieberichten

Overleden
Dhr. A.J. (André) Koot 
Dhr. J.C.A. (Hans) Landman

Waddinxveen
Pinksternoveen 

Het was al lang geleden dat er 
een Pinksternoveen in de Vi-
ctorkerk was, maar 2 juni was 
het zover, dag 7 van de noveen.

Gebedsleider de heer Goemans 
had een prachtige viering voor-
bereid over zorgzaamheid. Ruim 
35 parochianen uit onze parochie, 
maar ook uit de buurparochies 
Haastrecht en Schoonhoven be-
zochten de viering en daardoor 
was er een mooie samenzang. 
Het licht kwam uit Moordrecht 

en werd doorgegeven aan Haast-
recht waar het vrijdagavond 
brandde. Voor de viering werd er 
stilgestaan bij de speciaal voor 
deze viering gemaakte symboli-
sche schikking. De vurige tongen 
die zich verspreidden en op ieder 
van hen neerzetten.
Wij zijn dankbaar dat wij deze li-
turgische en creatieve mensen in 
onze geloofsgemeenschap heb-
ben die hun talenten inzetten en 
ons daarmee verrijken.

Sonja van Leeuwen

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

De eerste helft van het jaar zit er op 
wat VAC-activiteiten betreft. We 
konden weer verschillende acti-
viteiten organiseren (zoals klaver-
jassen, boekenmarkt en bridgen). 
Na de zomermaanden worden de 
voorbereidingen getroffen voor de 
activiteiten van het najaar met o.a. 
de boekenmarkt, de Victorbridge-
drive, de verkoop van boterletters 
en de kerstmarkt. En uiteraard 
gaan de andere activiteiten zoals 
het inzamelen van oud papier en 
het verkopen van VAC-producten 
als jam, wijn en handgemaakte 
kaarten gewoon door.   
 
Klaverjassen
Het klaverjasseizoen 2021-2022 
werd op 3 juni na een spannende 
competitie afgesloten, met Ca-

risia van Berkel als uiteindelijke 
winnaar. Truus van der Wal eindig-
de als tweede, gevolgd door Mari-
on 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 deze 
keer een uitzondering) is er een 
groep enthousiaste klaverjassers 
actief in de Victorzaal. Als u kaar-
ten leuk vindt, meldt u aan of kom 
een keer kijken. Er wordt een com-
petitie gespeeld, maar de nadruk 
ligt bij deze avonden vooral op 
de gezelligheid. Ook als u het kla-
verjasspel (nog) niet zo goed be-
heerst, niet eerder meegespeeld 
heeft, of niet alle keren kunt ko-

men, bent u van harte welkom. Er 
is geen speciale inschrijving, ie-
dereen is welkom. Informatie kunt 
u krijgen bij Len Cornelisse (len-
cornelisse@gmail.com). 

Komende data van 2022:
- Klaverjassen: het nieuwe  

seizoen start op 9 september
- WadCultureel: 10 september
- Boekenmarkt: 1 oktober
- Victorbridgedrive: 29 oktober
- Kerstmarkt: 26 november

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk, Waddinxveen
Giften zijn zeer welkom op bank-
rekening NL36 ABNA 0427471 249

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:victorientje%40sintjandd.nl?subject=
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:victorzaal%40sintjandd.nl?subject=
mailto:lencornelisse%40gmail.com?subject=
mailto:lencornelisse%40gmail.com?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358

Oosteinde 23, Moordrecht 
Telefoon: .......................... 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .......................... 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Mevr. R. v.d. Nouweland,  
Mevr. M. Oomen, de heer M. Helmes

Bankrekening
Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
....... t.n.v. Sint Johannes' Onthoofding, 
................................................ Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: ....................................................... 
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl 
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Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

EV = Eucharistieviering; WCV = Woord en Communieviering; MTH = Maria ten Hemelopneming 
Voor actuele informatie zie: https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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Kerk in Moordrecht 

Er wordt mij regelmatig ge-
vraagd, waar de katholieke kerk 
ligt. De kerk ligt aan het Oos-
teinde in Moordrecht, maar is 
vanaf de weg en de dijk moeilijk 
te herkennen. 

Onze kerk ligt min of meer ver-
scholen achter dit woonhuis. In die 
dagen mochten katholieke kerken 
niet erg opvallen. Onze kerk is een 
zogenaamde Waterstaatskerk. De 
architect was een ingenieur van 
Rijkswaterstaat. Waterstaatsker-
ken zijn van buiten niet zo opval-
lend, maar van binnen veelal heel 
intiem en fraai. Dat geldt ook voor 
onze kerk met zijn prachtige al-
taar, zijn kostbare orgel en de vele 
beelden. Er zijn nog maar weinig 
van dit soort kerken in Nederland. 
Vandaar dat onze kerk op de mo-
numentenlijst is geplaatst. En dat 
betekent dat wij bijzonder zuinig 

moeten zijn op deze unieke kerk. 
Bent u nu al nieuwsgierig en wilt u 
meer weten over de geschiedenis 
van onze kerk, dan is hierover een 
mooi boekje. Dit is geschreven ter 
ere van het 350-jarig bestaan van 
de parochie. Het boekje geeft een 
goed beeld van de historie van de 
parochie en kerk. U kunt het boek-
je aanvragen bij het secretariaat 
via mail moordrecht@sintjandd.nl 
en de kosten zijn € 5,-.

Frans Breedveld

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
mailto:moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/moordrecht/
mailto:ledenmoordrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
https://www.sintjandd.nl/vieringen/
mailto:moordrecht%40sintjandd.nl?subject=


D
e

 S
p

ri
n

kh
aa

n

De sprinkhaan zegt:

'Mijn plan met jullie staat vast' – 
spreekt de Heer. (Jeremia 29:11)

Kleine kinderen,  
grote keuzes

In deze Voorloper kun je lezen over be-
langrijke levenskeuzes, ook wel een roe-
ping genoemd. Als kind moet je nog veel 
belangrijke keuzes in je leven maken. Ge-
lukkig begint dat met de kleine, dagelijkse 
keuzes, zoals: welke kleren doe ik vandaag 
aan, waar ga ik vanmiddag mee spelen, of 
welk smaakje ijs wil ik graag eten. Maar 
later worden dat keuzes die meer invloed 
hebben op de rest van jouw leven. 

Gelukkig heeft God een plan met ons le-
ven. Al voordat we geboren waren, wist 
God waar wij het beste tot ons recht zou-
den komen. Dus als je twijfelt over wat de 
beste keuze is in een bepaalde situatie, 
vergeet dan niet om God om hulp te vra-
gen (dít is bidden). Misschien moet je even 
wachten tot je een antwoord van Hem 
krijgt, maar heb vertrouwen dat Hij op 
Zijn eigen moment en op Zijn eigen manier 
Zijn weg aan jou duidelijk zal maken.

Gebed

Goede God,

Soms moeten wij keuzes maken.
De ene keer zijn ze groot, de andere keer zijn ze klein.
Vaak liggen de beslissingen voor de hand
maar soms weten we het even niet.

Help ons om de juiste keuzes te maken.
Help ons om op te letten,
zodat we de weg volgen die U voor ons voor ogen heeft.
We willen doen wat goed is voor anderen en onszelf.
Help ons om het goede te kiezen.

Amen.

Roepingen

Als we opgroeien, ontdekken we 
steeds meer wie we zijn. We ontdek-
ken waar we goed in zijn en we ont-
dekken waar we echt gelukkig van 
worden. God heeft een plan voor 
ieder van ons, dit noemen we ook 
wel een roeping. Maar waar we wor-
den geroepen, is het ook belangrijk 
om te luisteren. We hebben allemaal 

onze eigen talenten ontvangen om 
Zijn plan zo goed mogelijk te kun-
nen uitvoeren. Zo zijn er mensen 
die goed met hun handen kunnen 
werken en mooie dingen bouwen, of 
mensen die goed voor anderen kun-
nen zorgen en daarom in de zorg 
gaan werken. Dat is een roeping! 
Maar dit geldt ook in de liefde. Soms 

vind je iemand leuk en wil je daar-
mee trouwen en misschien zelfs 
kinderen krijgen. Andere mensen 
ervoor om hun leven aan God en de 
Kerk te wijden. Deze mensen wor-
den bijvoorbeeld pasto(o)r of kiezen 
ervoor het klooster in te gaan. Luis-
ter daarom goed naar welk plan God 
met jouw leven heeft.

Dit of dat, wat kies jij..?

Zomervakantie of wintersport?
Pizza of patat?

Binnenspelen of buitenspelen?
Spijkerbroek of joggingbroek?

In de zon of in de schaduw?
Hond of kat?

Disneyland of de Efteling?
Onzichtbaar zijn of gedachten kunnen lezen?

Een jaar lang geen tv kijken of 
een jaar lang zonder snoepjes?

Bioscoop of zwembad?
Een zwembad in de tuin of een trampoline in de tuin?

Sterk of snel?
Aardbei of chocolade?


