
 

 

 
Nr. 198 – za. 16 juli  t/m vr. 12 aug. 2022 
Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Secretariaat: 0172-612255, redactie.bodegraven@sintjanddd.nl 
Pastor van Dienst: 0182-586036 
Redactie: redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
Parochie Sint Jan de Doper: www.sintjandd.nl 
 
 
Agenda 
27 juli – Film in Gouda: Titus Brandsma 
31 juli – Uitzending Kerkplein 15 
 
Familieberichten 
Overleden: Mevr. Sijbranda Johanna (Laetha) Jacobi -Groot 

Feest van de Geest 2022 succesvol verlopen 
Feest van de Geest 2022 is succesvol verlopen. Was u niet in de 
gelegenheid om de (of niet alle) kerken te bezoeken?, Breng dan in het 
najaar (november/december) een bezoek aan het Evertshuis. Daar 
zullen veel van de werken nog eenmaal bij elkaar geëxposeerd worden.  
Heeft u iets met kerk en kunst? Help Feest van de Geest 2024 
organiseren. Neem vrijblijvend contact op met een van de 
bestuursleden of via e-mail: fvdggroenehart@outlook.com   
Hartelijk dank aan een ieder die de editie van 2022 tot een succes 
heeft gemaakt! Lees meer op https://www.sintjandd.nl/nieuws-
bodegraven/ 
Namens het bestuur van Feest van de Geest Groene Hart, 
Lia Nottelman 
 
Zomerleesavonden 
De zomerleesavonden met het boek van Titus Brandsma komen 
wegens te weinig belangstelling te vervallen. 
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Gouwe Momenten 2022  
Ook dit jaar worden weer Gouwe Momenten gehouden op alle vrijdagen 
in juli en augustus van 12.00 - 12.30 uur in de Sint-Janskerk. Gouwe 
Momenten zijn korte vieringen, waarin wij even de hectiek van de dag 
achter ons laten en luisteren naar muziek ons bezinnen op wat er 
werkelijk toe doet. Zie voor meer info op www.sintjandd.nl 
 
Speelfilm over Titus Brandsma 
De paus heeft op 15 mei onze Nederlandse oorlogsverzetsheld Titus 
Brandsma heilig verklaard. Van zijn leven en werk is in de vorige eeuw 
al een speelfilm gemaakt. Deze zullen we vertonen op zijn feestdag op 
27 juli, in de Antoniuszaal in Gouda, Aalberseplein 2 om 19.30 uur. 
Toegang gratis. In verband met zaalinrichting en koffiezetten is 
aanmelding wel prettig: gouda@sintjandd.nl of 0182-523801. 
 
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.  
Wilt u toch nog mee op bedevaart? Informeer dan bij Agnes of er nog 
een plek beschikbaar is tel: 0348-410270. 
    
Vrijwilligersdag - zondag 28 augustus 
Als u wel naar de vrijwilligersdag wilt komen, maar u zich nog niet heeft 
opgegeven, wilt u zich dan alsnog opgeven bij wilma.roest@casema.nl? 
Of bij de adressen op de uitnodiging. 
Werkgroep Vrijwilligersdag 
 
Tussenbeide 
De nieuwe Tussenbeide ligt achter in de kerk. Deze kunt u meenemen. 
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Gebedsintenties 
Vr. 15 juli  9.00u - Gerard en Riet Pijnacker – Overes. 
Zo. 17 juli  9.00u – Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Pastor 
Paardekooper, , fam. Rietveld – Oonk, tante Sientje en Jan, ouders 
Joop en Willy Vergeer – Veelenturf, ouders Hoogeveen – Duijvestijn, 
Anny en Leo de Wit, Jan, Tiny en Wim van Leeuwen, Harm Troost, Ans 
Stolwijk – van Veldhuizen, fam. Vergeer – Bunnik, Tinus Rietveld, 
Ouders Nederend – Moons en Annie, Antoine Simone Quint en Pijke van 
Veldhuizen. 
Wo. 20 juli  14.00u – Rijngaarde - Peter Brugman. 
Za. 23 juli  19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen.  Maus 
Vermeulen.  
Vr. 29 juli  9.00u - Wim van Doorn. 
Zo. 31 juli  9.00u -  Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Martin 
Dobber, Jan Piket,  echtpaar van Velzen – Lansbergen, ouders Adriaan 
en Corrie van Vliet – van Vuuren, Adriaan en Lenie Droogh – van 
Rossum. 
Vr. 5 aug. 9.00u - Corrie van Velzen – Duits. 
Za. 6 aug. 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. 
ouders van der Klauw – van der Meer,  ouders van Bunningen – 
Schuttelaar en Jan van Bunningen, ouders Agterof – Pouw, Jan, Tiny 
en Wim van Leeuwen, Jan van Dijk, Marnix Grüter, fam. Koot – van der 
Maat. 
 
Weekinfo 
Vr. 15 juli 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

    16e zondag door het jaar 

Zo. 17 juli 9.00 Woord- en 
Communieviering 

diaken Schuurmans 

 
 

   Dames- en herenkoor 

    Koffiedrinken na de viering 

       



 

 

Wo. 20 juli 14.00 Rijngaarde - 
Eucharistieviering 

pater Boomaerts 

       

Vr. 22 juli 9.00 Woord- en 
Communieviering 

pastor Lijesen 

    17e zondag door het jaar 

Za. 23 juli 19.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

    Dames- en herenkoor 

       

Vr. 29 juli 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

       

    18e zondag door het jaar 

Zo. 31 juli 9.00 Woord- en 
Communieviering 

pastor Lijesen 

    Dames- en herenkoor 

    Koffiedrinken na de viering 

Ma. 1 aug 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

       

Do. 4 aug 14.15 Vijverhof - Gebedsviering gebedsleider 

       

Vr. 5 aug 9.00 Woord- en 
Communieviering 

gebedsleider 

       

    19e zondag door het jaar 

Za. 6 aug 19.00 Eucharistieviering pater Bos  

    Jongerenkoor  

       

Ma. 8 aug 19.00 Getijden (avondgebed)    

Vr. 12 aug 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

       

    20e zondag door het jaar 

Zo. 14 aug 9.00 Eucharistieviering pater Hoogland 

    Dames- en herenkoor 

    Koffiedrinken na de viering                           

 


