Week 31-34

30 JULI T/M 26 AUGUSTUS 2022

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 28 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 31 juni 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren en diaken van Luijn
Tijdens de viering zal Silvie de Bruin gedoopt worden.
Met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinessen.
Wij bidden voor onlangs overleden: Peter Vink, Anna van Ardenne-Schoenmaker, Henk Bresser,
Joop Wubben.
En voor de intenties: Wil de Waal-Verschragen, Joop van Berkesteijn, Overleden familie
van Berkesteijn-Heemskerk, Overleden familie Verweij-van Berkesteijn, Zach van der Poel,
Overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, Steef de Frankrijker en kleindochter Julia,
overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Donderdag 4 augustus 19:00 uur Woord & Communieviering met gebedsleider dhr. Goemans
Wij bidden voor onlangs overleden: Peter Vink, Anna van Ardenne-Schoenmaker, Henk Bresser,
Zondag 7 augustus 11:00 uur Woord- en Communieviering Diaken Schuurmans
Met muzikale medewerking organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinesse
Wij bidden voor onlangs overleden: Peter Vink, Anna van Ardenne-Schoenmaker, Henk Bresser,
En voor de intenties: Gerard Heemskerk, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Alie Bunnik,
Ton van Leeuwen, Maria Elizabeth Theresia Moons-van Wijk & Kleine Annie Moons, Johan Sluys,
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Johanna Antonia Catharina Josepha Aronson-Lips.
Cor Segers & Rie Segers-Gerts
Donderdag 10 augustus 10:00 uur Ouderenviering in de Rietkraag Pater Boomaerts
Donderdag 10 augustus 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Wij bidden voor onlangs overleden: Peter Vink, Anna van Ardenne-Schoenmaker, Henk Bresser,
En voor de intenties: Gerard Heemskerk, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Alie Bunnik,
Ton van Leeuwen, Maria Elizabeth Theresia Moons-van Wijk & Kleine Annie Moons, Johan Sluys,
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Johanna Antonia Catharina Josepha Aronson-Lips.
Cor Segers & Rie Segers-Gerts, overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 14 augustus 11:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Met muzikale medewerking van organist dhr. Koolmees en cantor dhr. de Groot
Wij bidden voor onlangs overleden: Peter Vink, Anna van Ardenne-Schoenmaker, Henk Bresser,
En voor de intenties: Riny Berendse-Westerhof, Fien Doeleman-van der Klauw, Ton van Ginkel,
Fam van Rhijn-Boekhorst, overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Donderdag 18 augustus 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Wij bidden voor onlangs overleden: Peter Vink, Anna van Ardenne-Schoenmaker, Henk Bresser,
En voor de intenties: overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff

Zondag 21 augustus 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers
Met muzikale medewerking van organist dhr. van der Vaart en cantors mevr. Van den Hoogen
en dhr. Vink
Wij bidden voor onlangs overleden: Peter Vink, Anna van Ardenne-Schoenmaker, Henk Bresser,
En voor de intenties: Jan Lam, Cees van den Bosch, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn,
Overleden familie Verweij-van Berkesteijn, overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 21 augustus 11:00 uur Viering Ipse de Bruggen met ds Lok-Overeem
Donderdag 25 augustus 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Wij bidden voor onlangs overleden: Peter Vink, Anna van Ardenne-Schoenmaker, Henk Bresser,
En voor de intenties: overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Zondag 28 augustus 11:00 uur Woord- en Communieviering pastor Lijesen
Met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson met samenzang / Deurcollecte voor de MIVA
Wij bidden voor onlangs overleden: Peter Vink, Anna van Ardenne-Schoenmaker,
En voor de intenties: Hub Nootenboom, Overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, Zach van der Poel,
Wil de Waal-Verschragen, Ton van Leeuwen, Zach van der Poel.
•
•
•

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!

EUCHARISTISCHE AANBIDDING
Komende vrijdagavond 5 augustus is er weer de maandelijks aanbidding. Een moment van rust in
Gods aanwezigheid. Vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur bent u vrij om zomaar even bij de Heer binnen te
lopen in de kapel op de r.-k. begraafplaats aan de Graaf Florisweg te Gouda.
Wil je weten wat de aanbidding inhoudt? Neem dan eens een kijkje
op: https://www.sintjandd.nl/document/eucharistische-aanbidding/

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.

MARIAKAPEL DE OCHTEND GEOPEND
Van 1 augustus tot en met 15 augustus zal de Mariakapel alleen in de ochtenden (m.u.v. de
woensdag) geopend zijn.

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ROME
Na jaren kunnen we weer op bedevaart. Het is een goede
gewoonte in onze parochie om naast de vertrouwde Mariabedevaartsplaatsen 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 oktober zal er een parochiebedevaart met het
vliegtuig naar Rome gehouden worden. Als reisleiding
zullen pastoor van Klaveren en pastor Lijesen meegaan.
Meer informatie over de reis kunt u achter in de kerk, op de
website vinden of via deze QR code.
Ook is er nog een informatiebijeenkomst a.s. zondag 7
augustus na de viering van 11.00 uur in de
St.Barnabaskerk Haastrecht waar u terecht kunt met al uw
vragen.

BANNEUX
Eindelijk we mochten weer naar Banneux N.D.
Na 2 ½ jaar, i.v.m. het Covid virus, zijn de bedevaarten naar Banneux weer opgestart. Op vrijdag 13
mei vertrokken we met 2 bussen en totaal ca. 90 personen voor een 5-daagse reis naar Banneux
N.D. Het werden, zoals van ouds, weer prachtige dagen met schitterende vieringen, verzorgt door
Pater M. Lindeijer en onze diaken D. Vrijburg. Ook het weer was prima dus hebben onze gasten en
ook de vrijwilligers weer na zo’n lange tijd genoten van deze dagen bij de
Moeder Gods, de Maagd der Armen van Banneux.
Ook de 1-daagse van 28 mei was weer een succes.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe
rijkdom van Banneux op een van de volgende bedevaarten.
** Een één-daagse bedevaart op maandag 22 augustus 2022.
Pastoor S. Verschuur en Diaken drs. H.A. van Zoelen
** Een twee-daagse bedevaart van 3 en 4 sept. 2022.
Pastoor Th. Blokland.
** Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 7 okt.
t/m 11 okt. 2022
begeleid door Pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en diaken drs. H.A. van
Zoelen De prijs voor deze mooie 5-daagse reis is: € 310.- all-in
** Afsluitende Banneux dag, op zaterdag 12 november 2022.
in ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2 Pijnacker.
Hierbij nodigen we u uit om ook eens deel te nemen aan deze bedevaarten en te ondervinden hoe
mooi deze dagen met elkaar verlopen. Dagelijks zijn er mooie vieringen zoals H. Eucharistie viering,
Kruisweg, Lof met ziekenzegen, Boeteviering en Viering met handoplegging en ook 's avonds
lichtprocessie. Voor informatie en opgave:
Mw.A.P. Opstal,Westlaan 62, 2641 DN, Pijnacker.
tel: 015 3693148

SAMEN TRIANGEL – GEZOCHT LID VISIETEAM
Onze geloofsgemeenschap werkt al enkele jaren samen met andere kerken
in Waddinxveen om ook voor de nieuwe wijk Triangel de sociale cohesie van
de wijk te versterken en waar mogelijk bij te dragen aan activiteiten die
geloofsontwikkeling stimuleren.
Nu de plannen vergevorderd zijn om een pioniersplek te gaan starten in de
wijk zoeken wij vanuit onze geloofsgemeenschap een persoon die in het
visieteam wil deelnemen samen met leden van andere kerken. Als lid van het
visieteam volg je de ontwikkelingen van de pioniersplek en stuur je bij waar
nodig.
Daarnaast vertegenwoordig je onze geloofsgemeenschap bij dit initiatief. Dit
alles in samenspraak met onze eigen locatieraad. De tijdsinvestering is te
overzien: ongeveer een avond per maand. Een pré is dat je zelf in de Triangel woont. Het visieteam
bestaat uit enthousiaste leden van diverse kerken uit Waddinxveen en van alle leeftijden. Kortom
een mooie kans om een bijdrage te leveren aan de verdere vorming van de Triangel. Interesse of
vragen? Neem gerust contact op met Ruud Vink (ruud986@gmail.com of 06-30183360).
KOM EN ZIE – ONDERSCHEIDINGSJAAR VRONESTEYN
Met ‘Kom en zie’ start in september 2022 een onderscheidingsjaar via Vronesteyn, als centrum voor

de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Dit onderscheidingsjaar staat open voor
mannen die op zoek zijn naar hun roeping en daarbij ook de mogelijkheid van het priesterschap of
diaconaat openhouden. Het is dus een jaar dat nog op niets voorsorteert, maar wil helpen
ontdekken hoe God concrete mensen roept, hoe Hij dat ook nu doet en hoe je daarop kunt
antwoorden. Vanuit Vronesteyn wordt hierbij begeleiding gegeven.
Het ‘Kom en zie-jaar’ is een weg van ontmoeting, onderricht, uitwisseling en gebed rond het thema
roeping. Het programma bestaat uit een maandelijkse bijeenkomst, een wekelijks uur van
onderscheiding, dagelijks gebed en persoonlijke begeleiding. Het initiatief staat onder leiding van
rector Broeders en de begeleiding wordt door spirituaal Jeroen Smith en ook andere priesters
gedaan.
“Kom, volg Mij”, zegt Jezus in het evangelie als Hij zijn eerste leerlingen roept (Marcus 1, 16-20).
Die leerlingen hebben later op hun beurt anderen in contact gebracht met Jezus. Het ‘Kom en zieonderscheidingsjaar’ wil juist dat doen: mannen die zich oriënteren op hun roeping helpen
ontdekken wie Jezus is, en waartoe God hen roept. De eerste bijeenkomst is op 19 september.
Voor meer informatie kan men mailen naar rector@vronesteyn.nl
Nog geen abonnement? Lees de nieuwsbrief via deze link
“MAANDAGPLOEG”

Elke maandagmorgen verzamelt een aantal mannen op de pastorie om
allerhande klusjes in en om de kerk en de tuin te doen. Dat varieert van
schoffelen tot dakgoten legen, van electra tot verven en van stofzuigen tot
kaarsen bijvullen.
Om 09:00 uur starten zij de ochtend onder het genot van een kop koffie,
waarna zij aan het werk gaan en rond half 12 gaan zij weer naar huis. Kent
of bent u iemand die maandagochtend tijd en zin heeft om te helpen, u bent
van harte welkom!! Er zijn genoeg klusjes, zowel binnen als buiten en vele
handen maken licht werk

DEURCOLLECTE MIVA 28 AUGUSTUS
Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVAcollecte in de kerken plaats.
In veel landen zijn basisvoorzieningen als
gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor
de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale
mensen die zich inzetten om anderen te helpen.
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare
vervoers- en communicatiemiddelen.Dit jaar vraagt
stichting MIVA aandacht voor de medische zorg van
de meest kwetsbaren in Tanzania.
De opbrengst van de collecte van 2022 is bestemd voor een auto voor Geofrey. Hij wil in Tanzania
gezondheidszorg bereikbaar maken voor de meest kwetsbaren. Meer over Geofrey kunt u hier
lezen. https://www.miva.nl/nieuws/miva-collecte-2022-medische-zorg-voor-de-meest-kwetsbaren-intanzania/ Wij bevelen de collecte van harte bij u aan.

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 VACartikelen, 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 voortaan 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: 30 juli en 27 augustus
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 11 augustus.
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.
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 is € 4,50 per fles. 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).
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).
VAC-agenda
- VAC-inloopavond: 11 augustus
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 30 juli en 27 augustus
- Klaverjassen: 3 juni, 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 26 augustus 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

