Week 27-30

2 JULI T/M 29 JULI 2022

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 4 AUGUSTUS IN DE ST. VICTORKERK
Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website www.sintjandd.nl onder kopje vieringen
staan altijd de laatste wijzigingen vermeld. In de weekendvieringen is er bijna altijd een organist en
cantor aanwezig die de viering muzikaal zullen begeleiden. Een enkele keer zal er een stille
viering zijn.
Zondag 3 juli 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Tijdens de viering zal Kate Emanuelson gedoopt worden
Met muzikale medewerking organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinessen
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, André Koot, Gerard Heemskerk, Johan Sluys,
Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Johannes Rip, Alie Bunnik, Ton van Leeuwen,
Maria Elisabeth Theresia Moons-van Wijk & Kleine Annie Moons, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn,
André Eggermont, Overleden ouders Verbakel-Steenkamer, Wil de Waal-Verschragen,
Zach van der Poel, Cor Segers & Rie Segers-Gerts, Over. Fam. van Stijn,
Johanna Antonia Catharina Josepha Aronson-Lips, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Donderdag 7 juli 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, André Koot, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 10 juli 11:00 uur Eucharistieviering pater Hoogland
Met muzikale medewerking van het Themakoor
Na de viering is er een deurcollecte voor het jongerenwerk & misdienaars in Waddinxveen
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, Riny Berendse-Westerhof, Kees van der Klauw,
Fien Doeleman-van der Klauw, Ton van Ginkel, Fam. van Rhijn-Boekhorst, To Schwiebbe-Gerts
Cor Segers & Rie Segers-Gerts, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Dick Lekx &
Leny Schenk-Jansen, Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Donderdag 14 juli 10:00 uur Ouderenviering in de Rietkraag pastor Lijesen
Donderdag 14 juli 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 17 juli 11:00 uur Woord- en Communieviering Diaken Schuurmans
Muzikale begeleiding nog niet bekend
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, Jan Lam, Cees van den Bosch, Joop van Berkesteijn,
Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk, overleden familie van Stijn
Donderdag 21 juli 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, Jan Lam, Cees van den Bosch, Joop van Berkesteijn,
Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk, overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 24 juli 11:00 uur Woord- en Communieviering Diaken Schuurmans
Muzikale begeleiding nog niet bekend
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, Wil de Waal-Verschragen Joop van Berkesteijn,
Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk, Overleden familie Verweij-van Berkesteijn,
overleden familie van Stijn

Donderdag 28 juli 19:00 uur Woord- en Communieviering pastor Lijesen
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip
Zondag 31 juli 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Tijdens de viering zal Silvie de Bruin gedoopt worden
Met muzikale medewerking organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinessen
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip, Wil de Waal-Verschragen Joop van Berkesteijn,
Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk, Overleden familie Verweij-van Berkesteijn,
Overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, Zach van der Poel, overleden familie van Stijn
Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Donderdag 4 augustus 19:00 uur Woord- en Communieviering met gebedsleiding
Intenties: Joop Wubben, Toos Hogenelst-Rip
•
•
•

Alle vieringen zijn ook te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
Na de zondagse viering bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de
Victorzaal.
Wilt u gebruik maken van de Chauffeursdienst, neemt u dan contact op met het secretariaat.

SECRETARIAAT TIJDENS ZOMERVAKANTIE ALLEEN GEOPEND OP AFSPRAAK
Tijdens de zomervakantie van 11 juli tot en met 19 augustus is het secretariaat alleen op afspraak
geopend. Wilt u dus langskomen, belt u van te voren even of er iemand aanwezig is dan weet u
zeker dat u niet voor een gesloten deur staat. Mail wordt in de vakantie iedere dag gelezen en
waar nodig beantwoord. Het antwoordapparaat wordt om de paar dagen afgeluisterd.
Voor dringende pastorale vragen kunt u bellen met de pastor van dienst: 0182-639586. Spreekt u
een boodschap in als de pastor niet direct de telefoon kan beantwoorden. U wordt dan zo spoedig
mogelijk teruggebeld.
Het secretariaat wenst u een fijne zomer toe!

PAROCHIE BEDEVAART NAAR ROME
Na jaren kunnen we weer op bedevaart. Het is een goede gewoonte in onze parochie om naast de
vertrouwde Maria-bedevaartsplaatsen zoals Lourdes en Kevelaer ook de plaatsen te bezoeken die
al veel eerder doelen van een bedevaart waren in onze kerk: het heilig graf van de Heer in
Jerusalem, het graf van sint Jacobus in Santiago de Compostela, de graven van sint Petrus en
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 dagelij ks de Mis vieren,
onder andere in de Santa Maria Maggiore, de kruisweg bidden langs de Via Appia,
inspiratiemomenten met elkaar beleven en de dag dagelijks afsluiten met gezamenlijk gebed.
Uiteraard blijft er tijd over om van de stad en elkaar te genieten!
De spirituele begeleiding zal verzorgd worden 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
directeur van APG nederland, keuze parochiaan van onze parochie en actief in de reisbranche.
De bedevaart is op basis van half-pension en verblijf in Casa Procura Madre del Devin Pastore,
een gastenverblijf van zusters franciscanessen, gelegen vlak bij 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 worden of bent u geïnteresseerd in deze bedevaart?
Schrijf naar keesjan@apg-nl.nl en we houden u op de hoogte.

MISINTENTIES IN KEVELAER
Stichting Broederschap Gouda-Kevelaer organiseert van donderdag 4 tot en met zaterdag 6
augustus weer een bedevaart. Is het voor u niet mogelijk om deze keer deel te nemen maar wilt u
toch graag verbonden zijn en een misintentie laten lezen op deze bedevaart? Dat kan! In het
weekend van 23-24 juli is er de mogelijkheid om deze intentie achterin de kerk na de viering te
vermelden op een kaartje en deze dan in een enveloppe samen met uw (vrijwillige) bijdrage in het
mandje neer te leggen. Ook is het mogelijk de intentie aan te bieden bij het Centraal Parochie
secretariaat door een envelop met daarin uw intentie en (vrijwillige) bijdrage af te geven op het
Aalberseplein 2 te Gouda of een email te sturen naar parochie@sintjandd.nl voor 31 juli. Wilt u
toch nog mee op bedevaart? Informeer dan bij Agnes of er nog een plek beschikbaar is tel: 0348410270. Bij geen gehoor bel Joop 06- 44584722 of per email:
secretariaat.broederschap.gk@gmail.com

VANUIT SAMENSPRAAK
Met de vakantieperiode in aantocht gaan ook de activiteiten van Samenspraak
tijdelijk op een lager pitje. We namen bij de laatste vergadering afscheid van ds.
Tinus Gaastra als lid namens ’t Spectrum van Samenspraak. Ds. Gaastra gaat
in augustus met welverdiend emeritaat. Voorzitter Theo van Leeuwen had mooie
woorden voor de bijdrage van Tinus aan Samenspraak en de oecumene in
Waddinxveen. Uiteraard was er ook gezorgd voor passende afscheidscadeaus:
het boek Oud Waddinxveen in kleur én een mooi boekje over de Goudse
Glazen. Vol verwachting kijken we ook uit wat het najaar ons gaat brengen. 16 november a.s. zal
in elk geval een verdiepende avond georganiseerd worden rondom de pauselijke encycliek Fratelli
Tutti. En de voorbereidingen op de welbekende adventsvespers gaan dan natuurlijk van start.
Maar meer daarover na de vakantieperiode.
Namens Samenspraak wens ik u een mooie zomer toe,
Ruud Vink

NIEUWE TUSSENBEIDE
In het weekend van 10 juli ligt de nieuwe Tussenbeide klaar voor u in de kerk. Neemt u gerust een
exemplaar mee naar huis, er is voldoende voorradig.

VOLGENDE VICTORIENTJE
Het volgende Victorientje verschijnt niet over 2 weken, maar over 4 weken. Houdt u in de
tussentijd de website www.sintjandd.nl in de gaten voor het laatste nieuws en eventuele
onvoorziene wijzigingen in vieringen.

PASTOOR VAN DER HELM VERZORGT LEZING
Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat de enige Nederlander tot paus is gekozen. Het
Catharijneconvent in Utrecht wijdt nu een eenmalige tentoonstelling daaraan. Onze vml. pastoor in
Waddinxveen Ad van der Helm verzorgt op 7 juli om 20.00 uur een lezing over paus Adrianus ,
een zeer bijzondere toegewijde paus. Er is nog plek om deel te nemen aan het bezoek met uitleg
in Utrecht aan de bijzondere tentoonstelling over deze paus en wel op 9 juli om 11.00 . Wel graag
vooraf aanmelden bij de penningmeester van onze parochie zie ook de site.

GOUWE MOMENTEN 2022 “GEEF GOUDA DOOR”
Ook dit jaar worden weer Gouwe Momenten gehouden op alle
vrijdagen in juli en augustus van 12.00 - 12.30 uur in de SintJanskerk.
‘Geef Gouda door’ is het thema van Gouda 750.
Daar kan niemand op tegen zijn, maar waar denken wij aan als
wij dat zeggen? Wat is belangrijk om door te geven aan de
volgende generaties, en waarom?
Gouwe Momenten zijn korte vieringen, waarin wij even de
hectiek van alledag achter ons laten en onder de leiding van
een Goudse voorganger en het luisteren naar muziek ons
bezinnen op wat er werkelijk toe doet. Niet om los te komen van de wereld, maar om er beter in te
kunnen staan. Dit jaar sluiten wij met het thema voor de Gouwe Momenten aan bij Gouda 750,
door de vraag ‘Wat geven wij door?’ te stellen. Wij willen daarbij onze inspiratie zoeken in het
figuur van Johannes de Doper, eeuwenlang schutspatroon van onze stad, naamgever van de RK
Parochie Sint Jan de Doper en de Oud-Katholieke Parochie H. Johannes de Doper en zeker ook
van de Sint-Janskerk, waar de Gouwe Momenten worden gehouden.
Daarbij kiezen de voorgangers door welke facetten van Johannes de Doper zij zich willen laten
inspireren. Gaat het om de nog ongeboren Johannes, die van vreugde in de moederschoot springt
ter begroeting van de zwangere Maria? Of de asceet, die in de woestijn leeft van sprinkhanen en
wilde honing? Misschien de voorbereider voor de messias, die allen tot bekering roept? Of de
nederige gelovige, die zichzelf onwaardig acht zelfs de schoenriem van Jezus los te maken?
Wellicht de man die zijn leven in de waagschaal stelde om te protesteren tegen een despoot die
dacht dat hij alles kon maken, inclusief het inpikken van zijn broeders vrouw. Of herkennen wij in
onszelf juist in de twijfelaar, die Jezus vanuit zijn dodencel vraagt of hij echt de messias is?
Zij zoeken inspiratie niet alleen in de rijke christelijke cultuur, maar halen ook inspiratie uit andere
bronnen zoals gedichten, (populaire) muziek of anderszins.
De voorgangers:
1 juli
Agnes Prins, gebedsleider RK Parochie Sint Jan de Doper
8 juli
Joas van der Schoot, predikant Hervormde kerk Haastrecht
15 juli
Bert Loonstra, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk
22 juli
Ineke Polet, geestelijk verzorger GGZ Rivierduinen
29 juli
Marco Derks, pastor Oud-Katholieke Kerk-H. Johannes de Doper
5 augustus Wouter den Ouden, Oecumenisch Initiatief Gouda
12 augustus Bert Robben, Stichting Zorgcentra Midden-Holland
19 augustus Ds. Marco Batenburg
26 augustus. Kees van den Berg, predikant Pauluskerk
Muziek:
Stadsorganist Gerben Budding en diverse zangers/zangeressen
Locatie:
Anders dan in andere jaren vinden de Gouwe Momenten plaats in het schip van de kerk.
De ingang voor de bezoekers van de Gouwe Momenten is het Zuidportaal van de Sint-Janskerk
tegenover het Museum Gouda.
De toegang is vrij.
Zie voor meer info www.rvkgouda.nl/GouweMomenten

AUGUSTUS BEDEVAART NAAR KEVELAER 11 t/m 13 AUGUSTUS
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer biedt een ieder vertroosting, kracht en energie. We komen bij
“Moeder Thuis”, een plek die heel bijzonder is voor velen. Het samen op bedevaart gaan naar
deze bijzondere plaats is een mooie manier om samen het geloof te beleven en er voor elkaar te
zijn. Eén of drie dagen pelgrimeren bij de Troosteres der Bedroefden is een bron van troost en
geloof. Tevens biedt het Genadeoord ook vele mogelijkheden voor contact met
medegeloofsgenoten en ontspanning. De bedevaart bestaat uit meerdere traditionele liturgische
plechtigheden: een plechtig Lof, een Kruisweg in het Kruiswegpark, een H. mis, een
Lichtprocessie op de 1e avond en een Hoogmis in de Basiliek op vrijdag 12 augustus.
Voor de 128e keer sinds de oprichting in 1894 organiseert de Haagse Bedevaarten de jaarlijkse
augustus bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer.
Gezinnen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het speciale programma voor
ouders en kinderen, zie de speciale pagina hiervoor op onze website.
De geestelijke leiding heeft onze moderator pastoor J.H. Smith uit Leiden.
Kinderen tot 14 jaar kunnen gratis deelnemen aan de eendaagse bedevaart mits een betalende
volwassene hen begeleidt. Nadere informatie over opstapplaatsen en de kosten vindt u via de
folder op onze website www.bedevaart.nl
Meer informatie verkrijgbaar via dehaagsebedevaarten@gmail.com of via telefoon 010-4149577
Ineke Huitema-Versteeg Secretaris Haagse Bedevaarten

NIEUWS VAN DE VICTOR ACTIVITEITEN COMMISSIE (VAC)
Website: www.vac-victorkerk.nl E-mail: info@vac-victorkerk.nl Facebook: VAC-Victorkerk

Het VAC-winkeltje in het voormalige jeugdhonk
verkoopt allerhande VAC-artikelen, zoals wijn,
jam en kaarten, maar ook puzzels en religieuze
artikelen. Het winkeltje is open na de
zondagvieringen in de Victorkerk en tijdens
de openingstijden van het secretariaat (op
maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00
en 12.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en
11.00 uur). Na de viering op donderdagavond
is het winkeltje alleen open wanneer er een
VAC-lid aanwezig is. Er kan ook gepind
worden in het winkeltje.

Zaterdagopenstelling VAC-winkeltje
Daarnaast gaat het VAC-winkeltje ééns per maand op zaterdag open van 10:00 uur tot 12:00 uur
(de laatste zaterdag van de maand). Dat is dan tevens een moment waarop boeken, religieuze
artikelen, cd's, dvd's en oud papier (of prijsjes voor verschillende VAC-activiteiten) kunnen worden
ingeleverd. Eerstvolgende datum is 30 juli.
Klaverjassen
Op 9 september gaat het nieuwe seizoen 2022-2023 van start. In principe elke eerste
vrijdagavond van de maand van september tot en met juni (september is een uitzondering) is er
een groep enthousiaste klaverjassers actief in de Victorzaal. Als u kaarten leuk vindt, meldt u aan
of kom een keer kijken. Er wordt een competitie gespeeld, maar de nadruk ligt bij deze avonden
vooral op de gezelligheid. Ook als u het klaverjasspel (nog) niet zo goed beheerst, niet eerder
meegespeeld hebt, of niet alle keren kunt komen, bent u van harte welkom. Er is geen speciale
inschrijving ...... iedereen is welkom. Informatie kunt u krijgen bij Len Cornelisse
(lencornelisse@gmail.com).

Inloopavonden VAC
Naast de vergaderingen van de VAC organiseert de VAC open inloopavonden op de tweede
donderdag van de maand, aansluitend aan de donderdagavond viering. Iedereen is van harte
welkom om een kop koffie of thee mee te drinken. Aansluitend nemen we VAC-activiteiten
door, soms zijn er doe-activiteiten (ter voorbereiding van VAC-activiteiten), maar alles in een
ongedwongen sfeer. U kunt ook alleen een kop koffie of thee meedrinken, en daarna weggaan,
maar als u wilt kunt u ook langer blijven. KOMT U OOK EEN KEER?
De volgende bijeenkomst is die van 14 juli.
Oud papier
Het is mogelijk om oud papier af te geven (liever geen karton). Dat kan op maandagmorgen bij de
Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan voor de verdere afhandeling.
Hulp gevraagd bij het oud papier
Als VAC zoeken we ondersteuning bij onze oud papier activiteit omdat één van onze krachten er
na de zomer mee stopt. Het gaat met name om het ophalen / inladen van oud papier op een
aanhanger en het wegbrengen ervan naar de firma Metselaar. Tot nu toe gebeurt dat op een
maandagmorgen. Heeft u belangstelling om de VAC te ondersteunen, neem dan contact met ons
op, in eerste instantie via info@vac-victorkerk.nl. Dan kunnen er in overleg verdere afspraken
worden gemaakt. We zouden er erg mee geholpen zijn.
Jam
Als VAC hebben we het hele jaar door 20 soorten overheerlijke, zelfgemaakte jam. De verkoop
van jam is via het secretariaat mogelijk tijdens de openingstijden van het secretariaat (telefoon:
612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl). Ook kunt u contact opnemen met Magda Sirre (tel.
615137).
Naast de heerlijke jam verkoopt de VAC overheerlijke St. Victorwijn:
- Rode Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië
- Witte Chardonnay van "Stoney Creek" uit Australië
- Rosé Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië
De prijs hebben we moeten verhogen naar € 4,50 per fles (vanwege een wettelijke wijziging). Bij
afname van 6 flessen of meer wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd! U kunt voor bestellingen
bellen het secretariaat (telefoon: 612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl).
VAC-agenda
- VAC-inloopavond: 14 juli
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 30 juli
- Klaverjassen: 9 september
- WadCultureel: 10 september
- Boekenmarkt: 1 oktober
- Bridgedrive: 29 oktober
- Kerstmarkt: 26 november
- Oud papier (liever geen karton) brengen: elke maandagochtend
COLOFON
Het volgende Victorientje verschijnt op 29 juli 2022, houdt u voor het actuele nieuws de website
www.sintjandd.nl in de gaten.
Zuidkade 176 - 2741 JJ - Waddinxveen - Tel.0182-612452
Email: waddinxveen@sintjandd.nl website: www.sintjandd.nl
Het secretariaat is geopend op maandag-dinsdag-donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur
Pastor van dienst telefoonnummer 0182 – 58 60 36
Kerkbijdrage nr. NL71 RABO 0366 8051 50 t.n.v. R.K.-Parochie St. Jan de Doper
of
nr. NL15 INGB 0000 2865 79 t.n.v. R.K.-Parochiebestuur St. Victor
Gebedsintenties rekeningnummer NL55 INGB 0002 3076 30 t.n.v. R.K.-Parochie Sint Victor

