
 
 
 
 
 
 
 

Week 35-36  27 AUGUSTUS T/M 9 SEPTEMBER 2022 
 

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 15 SEPTEMBER 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 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 hen die onlangs zijn 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.  
 
Donderdag 1 september 19:00 uur Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Wij bidden voor hen die onlangs zijn 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, overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 4 september 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers   
Met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantor dhr. Wiekart. 
Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden: Peter Vink, Anna van Ardenne-Schoenmaker,  
En voor de intenties: Gerard Heemskerk, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Alie Bunnik, 
Ton van Leeuwen, Sonu, Jan & Patrick Vaesen, Moeder Teresa en de Paus, Zach van der Poel, 
Maria Elizabeth Theresia Moons-van Wijk & Kleine Annie Moons, Johan Sluys,  
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Johanna Antonia Catharina Josepha Aronson-Lips,  
overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 8 september 10:00 uur Ouderenviering in de Rietkraag pastor Kuipers 
Donderdag 8 september 19:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
Wij bidden voor hen die onlangs zijn overleden: Peter Vink, Anna van Ardenne-Schoenmaker,  
En voor de intenties: overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 11 september 11:00 uur Woord- en Communieviering Diaken Schuurmans 
Met muzikale medewerking organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinesse 
Collecte tijdens de viering voor de zieken- en ouderendag in Waddinxveen 
Intenties: Riny Berendse-Westerhof, Fien Doeleman-van der Klauw, Ton van Ginkel, Fam van Rhijn-
Boekhorst, Joop van Berkesteijn, Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk,  
Cor Segers & Rie Segers-Gerts 
 
Donderdag 15 september 19:00 Woord- en Communieviering met gebedsleider 
 

• 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. 
 
 
 

http://www.sintjandd.n/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155


SECRETARIAAT GESLOTEN 

 
Het secretariaat is komende week alleen maandag 29 en dinsdag 30 augustus geopend. De 
overige dagen van die week wordt wel de email gelezen en het antwoordapparaat beluisterd. 
Vanaf 5 september zijn alle secretariaatsmedewerkers weer terug van vakantie! 
 
 

DEURCOLLECTE MIVA 28  AUGUSTUS 

 
Dit weekend is de jaarlijkse Miva collecte met speciale aandacht 
voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania. 
Vervoersmiddelen zijn onmisbaar in grote en ruige gebieden om 
zorg te kunnen bieden maar ook om voedsel en 
beschermingsmiddelen te kunnen verspreiden. Ziet u ook om naar 
onze medemens ver weg? Geef dit weekend dan via de collecte. 
Hartelijk dank! 

 
 

ONTMOETINGSDAG VOOR ZIEKEN EN OUDEREN 
  

De gezamenlijk Kerken en de Zonnebloem in Waddinxveen organiseren na twee jaar de 
ontmoetingsdag weer voor zieken en ouderen. De afgelopen twee jaar was het niet mogelijk maar 
waren we u toch niet vergeten en wordt deze dag al voor de 23e keer georganiseerd. 
Deze dag wordt gehouden zaterdag 24 september in het Anne Frankcentrum aan het Jan van 
Bijnenpad. Een mooie en leuke dag om vele anderen te ontmoeten. 
 
Vanaf 9.30 uur is de zaal open en heten wij u van harte welkom met een kopje koffie of thee met 
iets lekkers. In de morgen is er een liturgisch moment, Na de lunch is er een muzikaal programma. 
Om 15.30 uur willen we de dag afsluiten. De ontmoetingsdag is bedoeld voor alle gezindten. Indien 
u geen vervoersmogelijkheden hebt, kunnen wij dit voor u regelen. Aan deze dag zijn geen kosten 
verbonden. Wij hopen dat u hiervoor persoonlijk wordt uitgenodigd. Mocht dit niet het geval zijn er 
liggen achter in de kerk aanmeldingsformulieren. 
 
Als u geen uitnodiging heeft ontvangen dan kunt u zich tot 17 september opgeven bij een van 
onderstaande telefoonnummers. Maar het liefst wat eerder. 
Wij hopen u allen 24 september te kunnen begroeten! 
Mevr. Tonny Moerings tel. 0182 – 615926 of 06 29172977 
Dhr. Arie van Putten tel. 0182 - 614757 
 
 

ROZENKRANS BIDDEN 

 
In september gaan we in onze parochie weer beginnen met het bidden van 
de rozenkrans. Eén keer per maand wenden we ons tot Maria, onze 
voorspreekster bij Jezus. We dragen onze eigen intenties op, maar bidden 
vooral voor onze naasten, voor bekeringen en roepingen, de paus en onze 
priesters, de situatie in de wereld.  
U bent van harte welkom, zich bij een van de bestaande goepen aan te 
sluiten: 
Gouda (0182-523801): vrijdag ochtend – 3e van de maand (in het Spaans) 
Waddinxveen (0182-633615): maandag ochtend – 2e van de maand 
Boskoop (0172-215424): dinsdag ochtend – 2e van de maand 
Aanvullende informatie over de groepen, locatie en begintijd ontvangt u bij 
betreffende contactpersonen of het secretariaat. Bel dus gerust en kom 
geheel vrijblijvend meebidden. 
 
 



GERARDUS KALENDER 

 
De nieuwe Gerarduskalender is weer te koop voor slechts € 9,00. 
Neem voor meer informatie en bestelling contact op met  
 
Marianne Gerts  
Eksterdreef 123 
2743EC Waddinxveen 
0182636227/0638198975 
  
 

ZIEKENZALVING 29 SEPTEMBER IN DE VICTORKERK 

 
Het sacrament van de zieken: teken dat God zijn mensen in hun zwakheid nabij wil zijn.  
Wanneer we ziek zijn of ouder worden, merken we dat we zwakker worden, dat wij minder kunnen. 
We kunnen niet meer leven zoals we gewend waren. Dat is een moeilijk proces. We hebben dan 
Jezus’ kracht en Gods aanwezigheid nodig om te dragen wat een mens niet alleen dragen kan.  
In die situaties kan het sacrament van de zieken die kracht en dat inzicht geven. Er zal in onze 
geloofsgemeenschap weer een gezamenlijke ziekenzalving plaatsvinden.  
Op donderdagavond 29 september is er om 19:00 uur in de Sint Victorkerk een 
Eucharistieviering met een gezamenlijke ziekenzalving. Iedereen die dit wil, kan hieraan 
deelnemen. Uw familie mag en kan hierbij aanwezig zijn. Na afloop na de viering wordt er koffie / 
thee geschonken in de Victorzaal.  
Wanneer u deel wilt nemen kunt u zich aanmelden via het secretariaat tel: 0182-612452, 
waddinxveen@sintjandd.nl. Vanaf volgende week liggen er ook inschrijfformulieren in de kerk, die u 
bij het secretariaat in de brievenbus kan stoppen. 
 
Donderdagochtend 3 november is er een ziekenzalving in de Rietkraag tijdens de ouderenviering 
voor de bewoners Souburg en de Rietkraag. 
 
 

KERKPROEVERIJ 18 SEPTEMBER 

 
Wie kookt proeft vaak of het eten smaakt. Zo niet, dan wordt er meestal iets aan toegevoegd 
waardoor de smaak verbetert. Proeven begint met nieuwsgierigheid. Je wilt weten of iets bij je in de 
smaak valt. Je lees de achterkant van een boek, beluistert de intro van een muzieknummer en... 
 
Zo is dat ook bij onze voorproefjes en Kerkproeverij Waddinxveen. Ben je benieuwd naar een 
positieve boodschap? Luister je graag naar muziek? Zoek je antwoorden op jouw (levens) vragen? 
Of je nu... 
wel of niet in God gelooft, 
het idee hebt dat er meer is tussen hemel en aarde, 
vaak, zelden of nooit naar een kerk gaat, 
met het geloof bent opgevoed, maar om welke reden dan ook het bent kwijtgeraakt, 
wel of geen uitnodiging voor de kerkproeverij hebt ontvangen... 
 
Iedereen is van harte welkom 
 
Zondagochtend 18 september is onze Victorkerk speciaal open voor een bijzondere 'proeverij'. Wie 
trek heeft in een goed verhaal afgewisseld met mooie muziek en momenten van bezinning is van 
harte welkom om vrijblijvend live in de kerk of thuis via de livestream aan te schuiven. 
 
Meedoen mag, maar hoeft niet. Er zijn is genoeg en heel vrijblijvend. 
Gaat u de uitdaging aan en neemt u iemand mee? Meer informatie: kerkproeverijwaddinxveen.nl 

 

 

https://www.meerinwaddinxveen.nl/acties_en_evenementen/proef/voorproefjes2022


OUDERENVIERINGEN WADDINXVEEN HERSTART 

 
Wij zijn verheugd om u te kunnen vertellen dat de ouderenviering in Waddinxveen weer gaan 
starten. In het volgende Victorientje zullen wij u uitgebreider over het rooster infomeren, maar de 
eerste ouderenviering zal zijn op donderdag 6 oktober om 10.00 uur in het Anne Frank 
Centrum. 
 
 

ALPHACURSUS 

 
Wellicht heeft u het spandoek zien hangen op de brug bij de kerk. Schuif aan bij de Alphacursus 
5 oktober is de eerste avond van de nieuwe cursus. 
Alpha bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waarbij je op een ontspannen manier meer ontdekt 
over de basis van het katholieke geloof. Het is gratis, leerzaam en ook gewoon leuk! 
Elke avond begint met een gezellige maaltijd, waarna een spreker op een begrijpelijke manier uitleg 
geeft bij de hoofdvraag van die avond. Ze gaan in op vragen als: Wie is Jezus? Waarom stierf Hij 
aan het kruis? Waarom en hoe kun je bidden? En hoe zit het met de Kerk? In gespreksgroepen 
praat je hierover verder onder begeleiding en in ontspannen sfeer. 
Voor aanmelding en vragen mail naar alphacursus@sintjandd.nl 
 

DEURCOLLECTE PAX VREDESWEEK 

 
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is 
minder waar. Het vraagt onze blijvende 
aandacht. Zeker in een tijd van 
verharding in onze eigen samenleving en 
non-stop geweld elders. Maar het kan 
anders. Sterker nog, dat gebeurt al! 
 

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar 
samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak 
klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en 
moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart Doe je met ons 
mee? 18 september is er een deurcollecte om de goede werken van PAX te steunen. 
 
 

PRIESTERWIJDING AD VAN LUIJN 
 

Op zaterdag 1 oktober zal bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Ad van Luijn 
tot priester wijden. De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens een plechtige eucharistieviering die 
begint om 11.00 uur in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te 
Rotterdam. Bisschop Van den Hende en rector Broeders nodigen u van harte uit om deze 
plechtigheid mee te vieren. 20221001-uitnodiging-priesterwijding-ad_van_luijn.indd (bisdomrotterdam.nl) 

Na de viering is er gelegenheid de nieuwe priester en elkaar te ontmoeten. De bisschop en de 
rector vragen in deze tijd van voorbereiding om uw gebed voor de wijdeling. 
 
Zondag 2 oktober zal Ad van Luijn zijn Eerste Heilige Mis vieren bij ons in de Victorkerk. Ook daar 
bent u van harte voor uitgenodigd. Ook dan is er gelegenheid om de nieuwe priester te ontmoeten. 
 
In het volgende Victorientje zullen wij u verder informeren over de priesterwijding en de 1e Heilige 
mis, o.a. over busvervoer etc.  
 
 
 
 
 

mailto:alphacursus@sintjandd.nl
https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/heddccba6dd036bd910639ed03c05d26e.pdf


EENDAAGSE BEDEVAART NAAR HEILOO 14 SEPTEMBER 

 
Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is de grootste Mariale bedevaartplaats in 
Nederland. Vaak mogen wij ondervinden dat de Heer zijn genade en bescherming verleent door zijn 
gezegende Moeder, die in Heiloo wordt vereerd als O.L.V. ter Nood, de Moeder die alle noden en 
zorgen van de mensen kent. Zij hoort elke stem, ook de zwakste. 
Op woensdag 14 september zijn wij voornemens om vanaf o.a. Den Haag, Rotterdam, 
Leidschendam-Voorburg en Leiden naar dit Heiligdom op bedevaart te gaan. Op deze bedevaart 
zal een H.Mis met wijding van de bedevaartkaars plaatsvinden op het Heiligdom. Na de lunch en de 
Kruisweg in Heiloo is er een plechtig Lof in de St. Adelbertadbij in Egmond waarna ook de gekochte 
devotionalia gezegend kunnen worden. Na een diner in Haarlemmerliede is de verwachte 
thuiskomst rond 21.00 uur. 
De kosten zijn € 55,- per persoon, incl. vervoer, koffie met wat lekkers en tijdens de (eigen 
meegebrachte) lunch, diner, groepsverzekering en bedevaartkosten (porto, drukwerk, stipendia 
e.d.). Folders met inschrijfformulieren kunt u opvragen via mail of telefoon. U kunt zich ook 
aanmelden via onze website. Wij hopen u te zien in Heiloo. 
Voor meer informatie en aanmelding: kijk op onze website www.bedevaart.nl of bel 06-49890002 of 
stuur een email naar dehaagsebedevaarten@gmail.com 
Vriendelijke groeten 
Ineke Huitema-Versteeg, secretaris  

 

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 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: 27 augustus en 24 september 
 
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). 
 

https://www.vac-victorkerk.nl/
mailto:info@vac-victorkerk.nl
mailto: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 8 september.  

 
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 onze krachten er na de 
zomer mee stoppen. 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 naar 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: 8 september  
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 27 augustus en 24 september 
- Klaverjassen: 3 juni, 9 september 
- WadCultureel (Gouweplein): 10 september 
- Boekenmarkt: verplaatst naar 8 oktober (was 1 oktober) 
- Bridgedrive: 29 oktober 
- Kerstmarkt: 26 november 
- Oud papier (liever geen karton) brengen: elke maandagochtend 
 

COLOFON 

 
Het volgende Victorientje verschijnt op 9 september 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 

mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
http://www.sintjandd.nl/

