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Nr. 199– za. 13 aug. t/m vr. 2 sept. 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 
14 aug. – Oecumenische viering Nieuwerbrug 
27/28 aug.- Deurcollecte MIVA – voor vervoer en communicatie - 
www.miva.nl 
28 aug. – Uitzending Kerkplein 15 
 
Familieberichten 
Overleden: Mevr. J.C. (Jo) Twaalfhoven-Koot, Mevr. G. (Grada) de 
Koning-van Galen, Mevr. H.M.M. (Lenie) van der Meer-Vergeer, Dhr. 
L.P.H. (Bertus) Wierdsma 
 
Oecumenische viering Speelweek Nieuwerbrug 
Op zondag 14 augustus bent u van harte welkom tijdens de 
oecumenische viering aan het begin van de Speelweek. Thema is 
‘Streetlife’. De dienst begint om 10.30 uur, de muzikale begeleiding 
wordt verzorgd door ‘Refresh’ uit Bodegraven. De dienst wordt geleid 
door Nathan Noorland (Brugkerk, Nieuwerbrug), Albert-Jan Treur 
(Bethlehemkerk, Nieuwerbrug) en Jan Kromwijk (geloofsgemeenschap 
Sint Willibrordus, Bodegraven). Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar! De 
dienst vindt plaats op het binnenterrein van de Speelweek in de open 
lucht. Het terrein ligt langs de Brandschouwer (tegenover de 
tennisvereniging). We verzoeken u om zelf een stoel of kleedje mee te 
nemen en evt. bij regen een paraplu. We hopen u graag te ontmoeten! 
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Vormsel-infoavond 
Na de zomervakantie start een nieuwe groep met het vormingstraject. 
Op dinsdag 23 augustus is er een vrijblijvende infoavond en 
kennismaking. Deze avond vertellen we wat het traject inhoudt en 
kunnen de aanstaande vormelingen alvast kennis met elkaar maken. 
Meer info: https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/vormsel2022/ 
 
Ontmoetingsmiddag met ziekenzalving 
Op donderdag 6 oktober organiseert het Zieken- en ouderenpastoraat 
weer een ontmoetingsmiddag voor ouderen. We starten om 14.00 uur 
met een Eucharistieviering, waarbij gelegenheid is om het sacrament 
van de Ziekenzalving te ontvangen. Na de viering gaan wij naar de 
Doortocht voor een gezellig samenzijn. 
De Ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor ouderen in hun laatste 
levensdagen, maar voor alle ouderen om kracht en zegen te ontvangen 
om alle ongemakken van de ouderdom te kunnen dragen. Alle 
parochianen van 75 jaar en ouder krijgen hiervoor een uitnodiging, 
maar uiteraard is iedereen welkom, ook diegenen die de Ziekenzalving 
(nog) niet willen ontvangen. U dient zich wel aan te melden i.v.m. de 
organisatie in de kerk en in de Doortocht.  Bij Piet van Velzen 0172- 
615138 of Ike Hoogeveen  0172- 611374. U bent van  harte welkom.                                                                                                                                                                               
Het Zieken- en ouderenpastoraat    
                                                                            
Bisschop vraagt om gezamenlijk gebed 
Zomermaanden betekenen niet dat we de realiteit waarin wij leven 
onderbreken. Bovendien hebben christenen de uitdaging ontvangen 
om iedere dag ruimte te maken voor gebed. In de huidige tijd hebben 
we te maken met meerdere problemen en moeilijkheden die 
confronterend zijn en die mensen diep raken, zowel in de samenleving 
als in de kerk. Lees verder op de website: 
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/bisschop-vraagt-om-
gezamenlijk-gebed/ 
 
 
Bedevaart 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 
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de kerk vinden en op de https://www.sintjandd.nl/nieuws-
item/bedevaart-rome/ staat ook  het reisprogramma en 
aanmeldingsformulier.  
 
Bedevaarten Banneux 
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:   
Een eendaagse bedevaart op maandag 22 augustus met pastoor S. 
Verschuur en diaken drs. H.A. van Zoelen.  
Een tweedaagse bedevaart van 3 en 4 sept. met pastoor Th. Blokland.  
Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 7 okt. t/m  
11 okt. Met pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en diaken drs. H.A. van Zoelen. 
Een afsluitende Banneux-dag op zaterdag 12 november in 
ontmoetingscentrum  De Acker, Park Berkenoord 2 te Pijnacker. Voor  
informatie kunt u contact opnemen met  mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, 
tel. 015  3693148   e-mail: paula_opstal@hotmail.com 
 
Gebedsintenties 
Zo. 14 aug. 09.00u  -  Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. Pastor 
Paardekooper, pastor van der Meer, ouders Joop en Willy Vergeer – 
Veelenturf, Coks van Diemen – van Veldhuizen, overl. fam. Agterof – 
van der Steen, Anny en Leo de Wit, Gerard en Riet Pijnacker - Overes, 
Wo.17aug. 14.00u - Peter Brugman 
Vr. 19 aug. 09.00u - Jeanne Duijvestijn, Riet Klever – van Velzen. 
Za. 20 aug. 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. fam. 
Rietveld – Oonk, tante Sientje en Jan, ouders Adriaan en Corrie van 
Vliet – van Vuuren, Harm Troost, Ans Stolwijk – van Veldhuizen, Maus 
Vermeulen, ouders van Zoest – Kromwijk, Ouders Kromwijk-Bunnik 
Vr. 26 aug. 09.00u - Wim van Doorn. 
Zo. 28 aug. 09.00u -  Voor de vervolgde christenen wereldwijd Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. Martin 
Dobber, Jan Piket, Siem Overes, Ben van Veldhuizen en ouders 
Veldhuizen – de Goeij,  Agaath Bunnik – Zevenhoven, Karel Koot 
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Weekinfo 
    20e zondag door het jaar 

Zo. 14 aug 9.00 Eucharistieviering pater Hoogland 

    Dames- en herenkoor 

    Koffiedrinken na de viering 

       

Ma 15 aug 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  
Ma 15 aug 19.30 Maria Ten Hemelopneming 

Josephkerk in Gouda 
pastor Kuipers  

Wo 17 aug 14.00 Rijngaarde - 
Eucharistieviering 

pater Boomaerts 

Vr. 19 aug 9.00 Woord- en Communieviering pastor Lijesen 

       

    21e zondag door het jaar 

Za. 20 aug 19.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

    Dames- en herenkoor 

       

Ma. 22 aug 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  
Vr. 26 aug 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

          
    22e zondag door het jaar 

Zo. 28 aug 9.00 Woord- en Communieviering pastor Lijesen 

    Jongerenkoor  

    Koffiedrinken na de viering 

       

Ma. 29 aug 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  
Do. 1 sept 14.15 Vijverhof - Gebedsviering gebedsleider 

Vr. 2 sept 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 

       

    23e zondag door het jaar 
Za. 3 sept 19.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    Dameskoor  

 


