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Het kan niemand ontgaan zijn: al die vlaggen 
die op z’n kop onze polders sieren. Ik heb me 
laten vertellen dat het een oud gebruik uit de 
zeevaart is. Vlag ondersteboven? Dan is het 
schip in nood! Blauw – Wit – Rood, Nederland 
in nood? Ik zet er maar veilig een vraagteken 
achter ter voorkoming dat u niet meer verder 
leest.

Natuurlijk had ik dit pastorale woord veilig kunnen 
beginnen met volzinnen als: ‘We staan weer aan 
het begin van een nieuw pastoraal jaar.’ Of: ‘De 
Alpha-cursus gaat weer van start en onze koren 
repeteren en zingen weer!’ Het is allemaal waar, 
maar er gebeurt zoveel in en om ons heen wat ie-
der van ons raakt of gaat raken: de verbouwing 
van Nederland. Ons land staat aan de vooravond 
van een grote verbouwing waar alle grote vraag-
stukken aan bod komen: woningnood, asielop-
vang, klimaatverandering en energietransitie, 
landbouw en stikstof, milieu en natuur, verkeer en 
vervoer en de ontwikkeling van de economie. Had 
ik trouwens al geschreven dat de Alpha-cursus 
weer van start gaat?

Nederland staat aan de vooravond van een gro-
te verbouwing waarbij keuzes gemaakt moeten 
gaan worden. Keuzes die gaan van: waar mogen 
de 900.000 woningen gebouwd gaan worden tot 
aan de keuze hoe vaak mag de thuiszorg iemand 
wassen? Elke dag, om de dag, of eenmaal in de 

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaat-
selijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij al 
dan niet te plaatsen en in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:  
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.  
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn. 

Leden pastoraal team 

Vlnr: pastoraal werker Lijesen, diaken Schuurmans, 
pastoor Van Klaveren, pastor Kuipers, pastoraal 
werkster Van Winden. 
Contact: telefoon 0182-513056, bereikbaar van  
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of via 
parochie@sintjandd.nl 

Pastor van Dienst
Een lid van het pastoraal team is de gehele 
week bereikbaar voor specifieke en dringende 
pastorale vragen. De Pastor van Dienst is telefo-
nisch bereikbaar via 0182-586036. 

De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper. De geloofsgemeenschappen van de parochie Sint Jan 
de Doper: St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda; St. Johannes'  
Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk; St. Victor in Waddinxveen. Het Centraal Parochie 
Secretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. Telefoon 0182-513056. E-mail: parochie@sintjandd.nl.  
Website: www.sintjandd.nl.

Sluitingsdatum  

kopij nummer 6:  

15 oktober.

Dit nummer wordt 

rond 20 november 

bezorgd.

Let op: kopij sturen naar  

het lokale redactieadres

Jaargang 9: 2022 - nummer 5

Ziekenzalving

Zoals u misschien gemerkt heeft komen dit jaar alle 
sacramenten aan bod in de Voorloper, omdat dit jaar 
door het bisdom Rotterdam is uitgeroepen tot jaar 
van de sacramenten. Voor dit nummer hebben we 
gekozen voor het sacrament van de Ziekenzalving. 
Niet zo gek natuurlijk omdat er vanaf Nationale Zie-
kendag (11 september) in de parochie overal Algeme-
ne Ziekenzalvingen worden gehouden.  
De afbeelding van de voorkant siert in onze parochie 
de folder over de Ziekenzalving. In de werkwijze van 
de redactie zoekt één geloofsgemeenschap een il-
lustratie voor de voorkant, en deze wordt vervolgens 
besproken in de redactievergadering, met vertegen-
woordigers van alle geloofsgemeenschappen. Zo ook 
nu.
Een van de redactieleden merkte op ‘joh, dit beeld 
kun je bij elk sacrament gebruiken. Is mooi voor het 
thema Ziekenzalving, maar hoeft niet per se’. Onze 
eerste, wat lacherige, reactie was dat we dat eerder 
hadden moeten bedenken. Dan waren we dit jaar zo 
klaar geweest met de covers. Maar er nog even verder 
over denkend heeft hij wel gelijk. Het beeld zegt veel 
meer. Het is de aandacht en liefde voor de ander die 
hieruit spreekt. En dat is waar het allemaal om gaat. 
En daarmee past de voorkant ook bij alle activitei-
ten die in deze Voorloper worden aangekondigd. De 
vakanties zijn voorbij. We gaan weer beginnen, met 
nieuwe energie, met aandacht en liefde voor de ander.

Redactie Bodegraven

Reacties naar aanleiding van deze Voorloper kunt u 
sturen naar redactie@sintjandd.nl. 

week? Een antwoord op dit soort vragen is in de 
Bijbel niet te vinden, gelukkig maar! Toch kan de 
Schrift ons helpen in de wijze waarop we tijdens 
de verbouwing met elkaar omgaan en met alles 
wat ons is toevertrouwd. Vanuit Schrift en Tradi-
tie hebben we als kerken veel wijsheid in huis over 
God, mens en maatschappij, hebben we een visie 
op een goede en rechtvaardige samenleving. Be-
grippen als ‘Sociale gerechtigheid’ en ‘Zorg voor 
de aarde als Gods schepping’ zijn ons niet vreemd. 

Als we het bij parochievernieuwing hebben over: 
‘Leerling zijn’ en ‘Getuigen van ons geloof’, dan 
mag dat ook gelden voor onze bijdrage aan die 
verbouwing van Nederland. Er mag van ons ver-
wacht worden dat we goede argumenten aan-
dragen die recht doen aan de Schrift en wat van-
uit de traditie ons wordt aangereikt. Dat alles tot 
ons nemend, op waarde schattend, luisterend 
naar elkaar, argumenten kritisch wegend, maar 
altijd vanuit respect en waardering voor de ander, 
elkaar niet de maat nemend.

Deze houding van dialoog geldt voor veel, heel 
veel, zo niet alles. Zeker ook voor grote ethische 
vraagstukken over leven en dood en alles wat 
daar tussenin om verantwoorde keuzes vraagt. 
Een keuze kan ook zijn dat je het biddend bij de 
Heer neerlegt, in stilte. Heer wijst U ons maar de 
juiste weg.

Het zou ons en alle mensen van goede wil helpen 
als we op deze wijze een katholieke bijdrage kun-
nen leveren aan de samenleving en de  verbou-
wing van Nederland. Immers het geluk van men-
sen en een goed beheer van de aarde die God aan 
ons heeft toevertrouwd staan op het spel. Als we 
zo met elkaar omgaan mag de vlag, wat mij be-
treft, gewoon weer Rood – Wit -  Blauw!

Oh ja, de koren zijn ook weer begonnen met re-
peteren!

Rob Lijesen, pastoraal werker

PASTORALE

Blauw – Wit – Rood, Nederland in nood!

http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
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Moge de Heer Jezus Christus u sterkenZiekenzalving 

Het Sacrament van de Ziekenzalving is een 
van de zeven sacramenten. Doop, Vormsel en 
Eerste Heilige Communie zijn de drie sacra-
menten van opname in de kerk, de initiatiesa-
cramenten. Priesterschap en Huwelijk zijn de 
sacramenten van levenskeuze. Het sacrament 
van Boete en Verzoening en de Ziekenzalving 
zijn sacramenten van heling en genezing.

De Ziekenzalving is daarbij hét sacrament van de 
nabijheid, van de ontmoeting, waarin Jezus bij-
zonder met zieken en ouderen is verbonden. Dat 
wordt overal in het Evangelie zichtbaar, waar Je-
zus naar zieken toe gaat, hen de handen oplegt 
en hen geneest. De leerlingen van Jezus 
worden door Hem op weg gezonden 
om te doen wat Hij hen heeft voorge-
daan: de zieken de handen opleggen 
en hen zalven met olie. 

Voor wie is de Ziekenzalving 
bestemd?
De apostel Jacobus spoort 
zieken aan om de Zieken-
zalving te vragen. Hij zegt: 
'Is er iemand onder u ziek? 
Laat hij dan de priesters 
van de gemeente roepen; 
zij moeten een gebed over 
hem uitspreken en hem 
met olie zalven in de 
naam van de Heer. En 
het gelovige gebed zal 
de zieke redden en de Heer 
zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan 
zal het hem vergeven worden.' (Jacobus 5.13-16)
Volgens Jacobus is de Ziekenzalving bestemd voor 
zieken in elk stadium van ziekte. Als je een zware 
operatie moet ondergaan, als je erg ziek bent en 
op genezing hoopt, als je zo ziek bent dat je naar 
menselijke maatstaf niet meer beter kan worden, 
als je zo ziek bent dat je snel zult sterven.
Ook aan ouderen wordt de Ziekenzalving gege-
ven: als het moeilijk wordt om de kwetsbaarheid 

van het leven te dragen. Ze zijn van harte uitge-
nodigd om bij de jaarlijkse algemene Ziekenzal-
ving mee te doen.

Wat wordt in en door het sacrament ontvan-
gen?
Ouderen vinden in dit sacrament kracht en gees-
telijke bijstand om de ongemakken van de ou-
derdom te kunnen dragen. Door het sacrament 
ontvangt de zieke kracht om de ziekte te dra-
gen en zo mogelijk ook genezing te vinden. Bij 
levensgevaar geeft het sacrament de kracht om 
afscheid te nemen van het leven en de naasten. 
Met de hulp van Jezus Christus wordt de zieke 
bijgestaan om zich in geloof toe te vertrouwen 
aan het toekomstige nieuwe leven in het huis 
van God.

Wanneer is er gelegenheid om de Ziekenzal-
ving te ontvangen?
In elke geloofsgemeenschap en ook in de ver-

pleeghuizen worden jaarlijks, in de 
maanden september en oktober, 
tijdens een eucharistieviering een 

gezamenlijke Ziekenzalving ge-
houden.

Veel ouderen en soms ook zie-
ken maken hier graag gebruik 
van. Voor exacte data kunt u 
informatie vragen op het se-
cretariaat van uw geloofsge-

meenschap.

In niet-acute situaties
Door het jaar heen kunt u 

ook thuis de Ziekenzalving ontvan-
gen. Om een afspraak te maken belt u met het 
Centraal Parochiesecretariaat. In het ziekenhuis 
of verpleeghuis doet u een beroep op de geeste-
lijk verzorgers aldaar voor pastorale bijstand.

In acute situaties 
Er is een pastor-van-dienst van de Sint Jan de 
Doperparochie bereikbaar. U kunt daarvoor bel-
len naar: 0182-586036.

Uit: folder Ziekenzalving

Vanaf ziekenzondag, halverwege september, 
zullen er in al onze gemeenschappen weer Al-
gemene Ziekenzalvingen worden gehouden. Ie-
dereen die ziekte of lichamelijk ongemak heeft 
te verdragen, is van harte uitgenodigd dit mooie 
en bemoedigende sacrament te ontvangen.

'Is iemand onder u ziek? Laat hij de priester van 
de gemeenschap roepen; hij moet een gebed 
over hem uitspreken en hem met olie zalven in de 
naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zie-
ke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij 
zonden heeft begaan, zal het hem vergeven wor-
den. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt 
voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. Het 
vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.' 

Dit lezen we in de brief van de heilige apostel Ja-
cobus in het nieuwe testament (Jac. 5,14 vv). Een 
opvallende passage! Want kennelijk gaat de Zie-
kenzalving niet zozeer over ‘zalig sterven’, zoals 
we het in een recent verleden erg hebben be-
leefd. Het gaat om ‘sterken’: kracht opdoen om de 
kwetsbaarheid van het leven met gelovig vertrou-
wen te kunnen dragen.

We zijn allemaal maar breekbare mensen. Breek-
baar omdat we in het leven nog wel eens wat 
kapot laten gaan: daar waar relaties beschadigd 
raken, begaan we wellicht de grootste zonde. 
Breekbaar ook omdat ons lichaam - en soms 
onze geest - ons in de steek kunnen laten: ziekte 
is deel van ons aller leven.

Onze Heer weet maar al te zeer van onze breek-
baarheid af. Wat een rijkdom dat Hij daarom de 
sacramenten aan de kerk heeft geschonken: mid-
delen om ons te helen. De Ziekenzalving is dat bij 
uitstek. De eerste zin die bij de bediening van dit 
sacrament wordt uitgesproken is: 'Moge de Heer 
Jezus Christus u sterken door deze heilige zal-
ving…'. En dat is precies wat er in dit sacrament 
gebeurt. De Heer geeft je de kracht om met de 
breekbaarheid van ons leven om te gaan. Verge-

ving, genezing als dat ook maar enigszins moge-
lijk is, en in ieder geval de kracht die nodig is om 
het kruis in het leven te dragen. 

Je hoeft niet stervend te zijn of bijzonder oud voor 
dit sacrament. Iedere fase in het leven kan zulke 
kwetsbare momenten kennen. Iedere mens die erg 
ziek is, een zware operatie moet ondergaan, licha-
melijk ongemak heeft te verdragen of gebukt gaan 
onder de lasten van de ouderdom, is van harte wel-
kom dit sacrament te ontvangen. Het zal u goed doen.

Pastoor Van Klaveren

Overzicht Algemene 
Ziekenzalving 2022

Gouda - Savelberg: vrijdag 14 oktober 16.00 uur, 
pastoor Van Klaveren met Maaike van Dijk
Gouda - Irishof: vrijdag 21 oktober 9.45 uur, 
pastor Kuipers met pater Boomaerts 
Gouda - Hanepray: zaterdag 15 oktober 15.00 uur, 
pastoor Van Klaveren met Maaike van Dijk 
Gouda - Josephkerk: zaterdag 22 oktober 17.30 uur, 
pastoor Van Klaveren 

Bodegraven - St. Willibrorduskerk: 
donderdag 6 oktober 14.00 uur, pastor Kuipers  
Bodegraven - Vijverhof: donderdag 13 oktober 
14.15 uur, pastor Kuipers

Waddinxveen - Souburgh in de Rietkraag: 
donderdag 3 november, 10.00 uur, pastor Kuipers 
Waddinxveen - St.Victorkerk: donderdag 
29 september 19.00 uur , pastoor Van Klaveren

Moordrecht-St. Johannes’ Onthoofding: 
zaterdag 8 oktober,  19.00 uur, pastor Kuipers 

Boskoop: 1 x in de 2 jaar dus weer in 2023

Reeuwijk-Reehorst: donderdag 29 september 
10.00 uur, pastor Kuipers
Reeuwijk-Petrus en Pauluskerk: 
woensdag 14 september, 09.00 uur, pastor Kuipers 
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De laatste groet

Met mijn boekje vol korte teksten en gebeden, blue-
toothspeaker en telefoon loop ik naar een kamer. Hier 
ga ik een ziekenzegen geven aan een bewoner in de 
terminale fase. De bewoner 
is buiten bewustzijn en de 
familie is na het vele waken 
even naar huis. De familie 
heeft niets meer met het 
geloof, maar ze weten dat 
het voor hun vader belang-
rijk is. Ze vinden het niet 
erg dat ik kom tijdens hun 
afwezigheid.

Bij binnenkomst begroet ik de man bij naam en ver-
tel wie ik ben. Het is raar om zijn vrolijke gezichtsuit-
drukking niet te zien. Zijn lichaam werkt hard bij elke 
ademhaling. Ik ga zitten op de stoel naast het bed en 
zoek een hand om vast te pakken. 

Wat horen mensen nog die buiten bewustzijn zijn? Ik 
weet het niet, maar ik leg uit wat ik ga doen en waarom 
ik dat doe. Op mijn telefoon zoek ik een Marialied als 
opening. Zachtjes neurie ik mee en pak de hand van 
de man vast. Daarna bid ik en lees een bijbeltekst voor 
die passend is bij de overgang van het leven naar de 
dood. Op het moment van de zegen, leg ik mijn han-
den op zijn hoofd en bid tot God. Om te danken voor 
zijn leven, dat hij opgewacht mag worden in de hemel 
en er troost mag zijn voor de dierbaren die achterblij-
ven. Na het Onze Vader sluit ik af met het lied ‘U zij 
de glorie’.

Heel even lijkt hij niet meer te ademen, maar na enke-
le seconden volgt een nieuwe ademhaling. Ik zie wat 
ontspanning op zijn gezicht, maar misschien verbeeld 
ik me dat. Dankbaar dat ik dit mocht doen, verlaat ik 
voor de laatste keer deze kamer. 
‘Tot ooit meneer, bedankt dat ik u mocht leren kennen.’

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de regio  
met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.

Voor zieken en ouderen is er ook pastorale zorg, 
zorg die vanuit de geloofsgemeenschap gegeven 
wordt. De pastorale zorg voor zieken en ouderen 
is een gezamenlijk gedragen 
verantwoordelijkheid van het pastorale team, de 
plaatselijke geloofsgemeenschap en van ieder die 
leerling van Christus is.

Pastoraat is omzien naar elkaar, met elkaar en met 
Christus op weg gaan, samen met elkaar ziekte 
en lijden meedragen en de kracht daarvoor zoe-
ken bij Jezus Christus. Dat krijgt vorm door vrij-
willigers van de bezoekgroep. Namens en vanuit 
de kerk maken zij zorg en meeleven zichtbaar en 
bidden zij, samen met hen die zorg nodig hebben, 
om hulp en kracht. Zij brengen de vragen van de 
bezochten naar de kerk, zij zorgen dat, indien ge-
wenst, de zieken en ouderen bezoek krijgen van 
een pastor.

Als je ziek bent, kan het zinvol zijn om het sa-
crament van de Ziekenzalving te ontvangen. Het 
sacrament is velen tot grote steun door het, in 
geloof, ervaren van de intense band met Jezus 
Christus die meeleeft met elke zieke en ook hen 
tot steun is die de lasten van de ouderdom kent. 
Het sacrament laat je dankzij Hem Gods barmhar-
tigheid en vergeving van menselijke tekortkomin-
gen ervaren. Het sacrament helpt ook de naasten 
en iedereen die zieken en ouderen bijstaan en 
verzorgen. In de geloofsgemeenschap wordt be-
kendgemaakt wie de Ziekenzalving ontvangt en 
voor hen wordt in eucharistieviering gebeden. 

In de komende september- en oktobermaand 
zijn er overal in onze parochie gezamenlijke Zie-
kenzalvingsvieringen. Alle zieken en ook ouderen 
kunnen dan de Ziekenzalving ontvangen. Het is 
een moment van bijzondere intense ontmoe-
ting met Jezus Christus, die hen nabij is met zijn 
kracht en zegen.

U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretari-
aat. Ook de vrijwilligers die u bezoeken zullen u als 
zieken en ouderen hiervoor uitnodigen. 

Paul Schuurmans, diaken

Blijf gezond!

Het is een vaak gehoord gezegde dat je elkaar 
toewenst in deze coronajaren. Tegelijk is het 
een oproep om, zoveel als mogelijk is, er ook 
zelf voor te zorgen. Voor veel zieken en oude-
ren klinkt het wrang. Zij hebben dagelijks met 
ziekte en de gevolgen van ouderdom te maken. 
Hoezo dan, gezond blijven? Toch is het juist 
dan voor hen een oproep om je dan niet te la-
ten bepalen door je ziekte en de hindernissen 
van het ouder worden. Blijf gezond! Het is dan 
wel een grote opgave. Overigens sta je daar 
dan niet alleen voor, want er is ziekenzorg, 
mantelzorg, hospice, Ziekenzalving, pastora-
le zorg.

Op velerlei wijzen wordt er zorg gegeven aan hen 
die zorg nodig hebben. Velen zetten zich daarvoor 
in: ziekenverzorgenden, verpleegkundigen, fysio-
therapeuten, artsen. Zij doen dat met hart en ziel. 
Toch wordt verwacht dat er te weinig zorgverle-
ners zijn in de naaste toekomst. Het aantal oude-
ren stijgt, terwijl er minder werkers in de zorg zijn.

Mantelzorg, is, samen met thuiszorg en dagop-
vang, daarom onmisbare zorg, die gegeven wordt 
door partners, kinderen, buren en vrijwilligers. 
Het woord mantelzorg is verbonden met Sint 
Maarten, de heilige Martinus van Tours (feestdag 
11 november) die aan de man in de kou de helft 
van zijn mantel gaf. Mantelzorg zien we ook in het 
evangelie van de evangelist Marcus, waar vrien-
den ervoor zorgen dat zieken bij Jezus worden 
gebracht: '… een verlamde die door 4 mensen ge-
dragen werd….' (Marcus 2.3). Je ziet het vandaag 
gebeuren doordat vrijwilligers zieken naar de kerk 
brengen en zorgen dat zij op bedevaart kunnen 
gaan. 

En dan is er ook de hospicezorg, de zorg voor zie-
ken die dichtbij het einde van hun leven zijn. Deze 
zorg wordt gegeven met name door vrijwilligers, 
bijgestaan door thuiszorg en nachtzorg. Hospi-
cezorg kenmerkt zich door een bijna thuis zorg. 
Iedereen kan de gehele dag op bezoek komen, 
mantelzorg is welkom, maar de hoofdtaak van de 
zorg is voor de vrijwilligers. Hospices vinden we in 
Gouda, Waddinxveen en Bodegraven.

Ò

Ò

Film

4 oktober: film over de 
Heilige Franciscus
Op 4 oktober vieren we het 
feest van de Heilige Fran-
ciscus. Ik wil dan de speel-
film vertonen Brother Sun 
and Sister Moon. Die duurt 
ruim twee uur. Een film vol humor, maar natuur-
lijk ook een diepgaande boodschap voor deze tijd: 
de broederschap onder de mensen, de vredes-
boodschap van het evangelie, de liefde voor de 
natuur, de dieren, het milieu, de schepping. We 
starten om 19.30 uur de film. Plaats: parochiezaal 
Boskoop; A.P. van Neslaan 50. Toegang is ditmaal  
€ 2,50 wegens huur van de film en voor de koffie. 
Graag aanmelden bij het secretariaat van Bos-
koop: 0172-212309, Boskoop@sintjandd.nl.

 

22 oktober: over de Heili-
ge Paus Johannes Paulus 
II, ambassadeur van de 
vrede
Op zaterdag 22 oktober vie-
ren we de gedachtenis van 
de Heilige Paus Johannes 

Paulus II, de paus die in Nederland miskend en ver-
guisd werd wegens zijn standpunten over geboor-
tebeperking. Maar internationaal was hij zeer gezien 
wegens zijn oecumenische houding, zijn invloed op 
de val van het ijzeren gordijn en zijn enorme popu-
lariteit onder jongeren. Aansluitend aan de avond-
mis in Moordrecht zal ik een 60 minuten durende 
reportage over hem vertonen in de parochiezaal in 
Moordrecht.

Pastor Kuipers

mailto:Boskoop%40sintjandd.nl?subject=
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Ò

El Arbol 

Lieve mensen van de Sint Jan de Doper paro-
chie, ik kom bij jullie langs in deze Voorloper om 
jullie heel hartelijk te bedanken voor de goede 
opbrengst van de Vastenactie, die ik mocht ont-
vangen namens de Stichting El Arbol voor ons 
botanische tuinproject in Chinandega, Nicara-
gua. Het is voor mij enorm ondersteunend dat 
de mensen van de parochie begaan zijn met het 
werk voor de mensen en natuur in Nicaragua en 
daarvoor zoveel vrijwilligerswerk inzetten en geld 
ter beschikking gesteld hebben. Soms voel ik mij 
wel eenzaam in Nicaragua als ik daar aan het werk 
ben en beslissingen moet nemen of problemen 
moet oplossen. Gelukkig heb ik Nicaraguaanse 
vrijwilligers die samen met mij aan het werk zijn 
en de mensen van de Sint Jan de Doper parochie 
in Nederland. Veel dank voor zoveel waardevolle 
solidariteit, die mij de kracht en inspiratie geven 
om steeds door te gaan in Nicaragua.

Mijn knieoperatie in het Groene Hartziekenhuis te 
Gouda is goed verlopen. Ik loop inmiddels zonder 
krukken. Zo kan ik straks mijn werk beter doen! 
Wat was het bijzonder dat pastoor Van Klaveren 
mij liet rondrijden met de scootmobiel in de kerk 
met de cheque van de Vastenactie en dat jullie 
voor mij gingen klappen. Dat overkomt niet iedere 
kerkganger toch? Ik ga binnenkort weer gesterkt 
terug naar Nicaragua om te gaan werken samen 
met de kinderen aan de botanische tuin. We gaan 

kassen bouwen om bomen, sierplanten en groen-
ten biologisch te kweken. Die gaan we in de bo-
tanische tuin zelf aanplanten, ook verkopen voor 
financiële duurzaamheid en de kinderen mogen 
planten mee naar huis nemen om zelf te kweken 
in hun eigen tuin.

Graag tot ziens volgend jaar en ik blijf jullie op de 
hoogte houden wat we allemaal doen met het 
vastenactiegeld in Nicaragua.

Saskia van Vuuren

Opmerking: de opbrengst van de Vastenactie in de pa-
rochie was € 9544,66 en Vastenactie Nederland legt nog 
50% bij.

Ieder mens is uniek, leeft uniek, sterft uniek 

Mijn werk in het hospice brengt met zich mee 
dat er veel gesprekken gevoerd worden, en 
dan in mijn geval gesprekken met mensen die 
weten dat hun leven zeer binnenkort eindigt.

In gesprek met een ernstig zieke en diens naas-
ten: Natuurlijk hebben we het in eerste instantie 
over hoe het met iemand gaat. Hoe staat het met 
eten en drinken, wat vindt u lekker? Heeft u pijn, 
bent u benauwd, misselijk e.d., maar daarnaast 
hebben we het ook over angsten, zorgen, vreugde 
en verdriet, onafgemaakte zaken, wensen die ie-
mand nog heeft en dingen die nu spelen. Een lan-
ge intro voordat je gesprek dieper gaat is er vaak 
niet. We hebben het ook in het eerst gesprek over 
het levenseinde; heeft u daar met uw naasten, uw 
huisarts over gesproken? Bent u aangesloten bij 
een kerkgemeenschap, welke levensovertuiging/
religie heeft u en is er iemand waar u contact mee 
heeft? Hoe is de relatie met uw naasten, kennen zij 
uw wensen over hoe u in het leven staat en hoe u 
nu denkt over het levenseinde en de wensen rond-
om bijvoorbeeld uw begrafenis? Dat zijn indrin-
gende en essentiële vragen die in mijn werk heel 
gewoon zijn. Praten over de dood is ‘doodgewoon’.

De enige manier om ‘echt’ contact met terminaal 
zieke mensen te hebben, is door ‘er te zijn’. Dat 
klinkt misschien simpel, gewoon er zijn, maar dat 
is het niet. Je kunt alleen maar met iemand echt 
in gesprek zijn als je er helemaal met volle aan-
dacht en in het moment, voor iemand bent. Ben 
je niet oprecht en eerlijk en wil je even gauw met 
ze praten, dan wordt het niets. Er moet tijd, ruim-
te, vertrouwen, veiligheid zijn om te praten, en 
dat geldt voor beide partijen. Iemand die ziek, die 
stervende is voelt dat ook feilloos aan. 

In de gesprekken die daarna gevoerd worden, kan 
het overal over gaan, een praatje over het weer, de 
kinderen, emoties enz. Mensen kunnen soms ook 
dingen met je delen, die ze nog nooit aan iemand 
verteld hebben, maar die toch een keer geuit moe-
ten worden zonder daarmee een naaste bijvoor-

beeld te belasten. Het zijn soms heftige dingen uit 
iemands leven, keuzes die gemaakt zijn die mis-
schien minder goed zijn geweest. Als er nog onaf-
gemaakte zaken liggen, proberen we daar nog wat 
mee te doen. Af en toe kunnen we verstoorde re-
laties nog wat herstellen, soms ook niet. De zieke 
verteld zijn/haar waarheid, ook al is deze gekleurd 
of verward, het is de waarheid van dat moment. En 
dat is goed. De naasten geven soms, allemaal, een 
heel andere kijk op het leven van de zieke, van de 
stervende. 

Om dichtbij iemand te mogen komen, kan een 
zoektocht zijn, maar samen zingen (van een psalm 
tot Jan Smit), bidden, een stukje voorlezen, luiste-
ren naar iemands levensverhaal of in stilte samen 
zitten, maakt dat je af en toe, soms onverwacht, 
een bijzonder contact, gesprek mag meemaken.

Het is zeker niet zo dat er in het hospice een droe-
vige stemming is of dat er veel gehuild wordt. Na-
tuurlijk gebeurt dat wel, maar er wordt ook heel 
veel gelachen, het leven wordt gevierd! Wat wel zo 
is, is dat er veel emoties kunnen zijn, maar eigen-
lijk nog meer bij de naasten dan bij de zieke zelf. 
Bij het (naderende) afscheid nemen van partner, 
vader of moeder e.d. komen veel emoties los. So-
wieso zijn ze vaak moe, overbelast geraakt in de 
periode hiervoor en zien we ook de ‘kindspijnen’, 
die er vroeger zijn ontstaan, soms in alle hevig-
heid weer naar boven komen. Rouwen, iemand 
verliezen kost veel energie. Ook voor hen is er 

bestuur El Arbol

Dankwoord 

Beste Parochianen van Sint Jan de Doper,
Heel hartelijke dank voor de overweldigende hoe-
veelheid felicitaties vanwege mijn zilveren pries-
terjubileum en voor uw donaties voor de opvang 
van Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Polen en 
Oekraïne door Passionisten van daar. Al met al is er 
bijna € 3.000,- gegeven en toegezegd. In de paro-
chie ben ik slechts assistent en beperkt inzetbaar 
en daarom was uw aandacht hiervoor voor mij een 

grote verrassing. Ik ga voor 50 jaar erbij!
Het jubileum werd overschaduwd door het on-
verwachte overlijden van mijn vader. Groot feest 
heb ik daarom ook niet gevierd. Tegelijk met de 
felicitaties mocht ik vele condoleances ontvan-
gen. Uw medeleven heeft mij en mijn familie zeer 
goed gedaan. De komende jaren hoop ik in de 
parochie iets te kunnen blijven betekenen, met 
name in de vieringen. Gods zegen en al het goede 
en hopelijk weer tot ziens,

Pater Mark-Robin Hoogland C.P.
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Wij zien Putin als een schurk, een crimineel, 
een Hitler, een tiran. Hij ziet Zelensky als een 
schurk, een crimineel, een verachtelijke pre-
sident. Hij is bereid velen van zijn onderda-
nen op te offeren om zijn machtsgebied uit te 
breiden. Verzoening kan er alleen komen als 
we beseffen dat we broeders zijn van elkaar 
en dat we deze wereld, Gods schepping, met 
elkaar moeten delen. Wie zichzelf heilig ver-
klaart, die ziet zijn eigen fouten niet meer. 

Alleen als we bereid zijn ons te onderwerpen aan 
het oordeel van een neutrale gezaghebbende au-
toriteit boven ons dan kunnen we tot erkenning van 
onze fouten komen. Voor staten en politici is dat de 
internationale organisatie als de Verenigde Naties.

Voor een individu geldt dat ook: als we geen au-
toriteit boven ons erkennen, verklaren we al ons 
handelen goed en veroordelen we anderen die 
anders denken of leven. Ons 'eigen geweten' gaat 
dan samenvallen met 'eigen-
wijsheid' en eigen kortzich-
tigheid. We zullen ons steeds 
moeten onderwerpen aan een 
hogere autoriteit om ons ge-
weten te vormen en te kunnen 
laten spreken. Dat kan geen an-
dere autoriteit zijn dan God en 
zijn Kerk. Wij zijn kinderen van 
God en daardoor broeders en 
zusters van elkaar.

En toch is deze gedachte nog 
niet voldoende om vrede en 

verzoening onder de men-
sen te brengen, want Pu-
tin en Zelensky geloven 
allebei in die hogere Macht; 
dat zeggen ze tenminste. Maar 
ze trekken er niet dezelfde conclusie uit als ik. 
Putin deinst niet terug voor een broedermoord 
zoals die van Kaïn die Abel vermoordde. Wat is 
dat toch, dat mensen, zelfs gelovigen, zo blind 
zijn?

Het thema van de vredesweek is dit jaar: ‘Genera-
tie Vrede’. Generatie Vrede verenigt burgers die in 
actie willen komen voor vrede. Van de generatie 
die zich nog herinnert hoe mensen massaal de 
straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieu-
we generatie jongeren die zich steeds meer zor-
gen maken over hún toekomst. PAX gaat voorop in 
de strijd voor vrede. We geloven dat die toekomst 
begint met een sterke democratie, geweldloos 
verzet en oprechte ontmoetingen tussen men-

sen om conflict te voorkomen. 
We organiseren dialoog tussen 
strijdende partijen en staan op 
voor de mensen die de dupe zijn 
van militaire acties. 

Tijdens de Vredesweek van 17 
t/m 25 september 2022 brengt 
PAX Generatie Vrede samen 
om het gevoel van onmacht in 
deze onzekere tijden om te zet-
ten in hoop. Generatie Vrede is 
aan zet! Wat doe jij voor vrede?

Pastor Kuipers

VREDESWEEK 2022

Wanneer komt er in godsnaam vrede?

altijd wel een luisterend oor, een kopje koffie 
en zijn de vrijwilligers van het hospice onmisbaar.

In gesprek zijn met iemand die weet dat hij/zij 
komt te overlijden, of met diens naasten, maakt 

je leven rijker. Ik leer nog elke dag en blijf het bij-
zonder vinden om een klein stukje in deze fase van 
iemands leven mee te mogen lopen. Het maakt je 
klein en dankbaar.

Dorien

Ankerzondag
 
Voor iedereen die verlangt om in geloof met el-
kaar samen te zijn en God en elkaar te ontmoe-
ten, organiseren we in Gouda maandelijks de 
Ankerzondag. Ieder met zijn/haar leeftijdgeno-
ten het geloof ontdekken, elkaar ontmoeten en 
samen de eucharistie vieren. 

Zo biedt de Ankerzondag iedereen een inspire-
rende ochtend, of u nu alleenstaand bent, een 
stel zonder kinderen, (groot)ouders met kleine óf 
volwassen kinderen. Want de kerk is immers van 
God en Zijn mensen. Die Kerk zijn wij met elkaar en 
daar mogen we aan blijven bouwen. Komt u bin-
nenkort ook langs tijdens de catechese en ont-
moeting voorafgaand aan de eucharistieviering? 
 
De komende Ankerzondagen vinden plaats op 
zondag 18 september en 16 oktober in de H.-Jo-
sephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda. 
09.15 uur:  ontvangst, de koffie en thee staat klaar
09.30 uur: catechese voor alle leeftijden
11.00 uur:  Eucharistieviering. Er is crèche voor de  

allerkleinsten.

Bijzonderheden: Gedurende de gehele ochtend is 
er crèche voor de allerkleinsten.
 
Ga voor vragen of meer informatie over de Anker-
zondag www.sintjandd.nl/ankerzondag of stuur 
ons een mailtje: anker@sintjandd.nl. 

Namens de werkgroep Ankerzondag,
Carisia Houdijk-van Berkel

Wil je Jezus (beter) leren kennen?

Schuif aan bij de Alpha-cursus. Wat is Alpha?  
Alpha is de plek waar je jezelf mag zijn, waar 
je alles mag delen, waar je mag twijfelen. Een 
plek van ontmoeting waar je welkom bent.  

Tijdens 10 interactieve gezellige bijeenkomsten 
ontdek je wat het christelijke geloof inhoud. Elke 
avond begint met een heerlijke maaltijd, vervol-
gens een inleiding en tenslotte in kleine groepjes  
een groepsgesprek. Hij is bedoeld voor iedereen. 
Jezelf, je man of vrouw, vriend of vriendin, collega 
of buren. Er zijn geen kosten verbonden aan deel-
name.
We beginnen 5 oktober om 18.30 uur met de 
‘Startbijeenkomst’ waarin we  u alles  vertellen hoe 

deze avonden er uit gaan 
zien en u direct zult erva-
ren wat de gezelligheid 
van Alpha inhoudt. Mocht 
u twijfelen om u op te geven, kom dan toch en be-
slis deze avond. Meld wel even dat u komt. 
De cursus zal worden gegeven in de Katho-
lieke setting, maar staat open voor iedereen.                                                                                                                    
Voor vragen, mail dan naar;  alphacursus@sint-
jandd.nl. Bellen mag ook,  06 22892468.       
           
Wanneer: vanaf 12 oktober tien woensdag-
avonden achter elkaar en zaterdag 12 november                                  
Waar: Aalberseplein 2,Gouda.                                                                                                                                    
Opgave: alphacursus@sintjandd.nl

Ò

http://www.sintjandd.nl/ankerzondag
mailto:anker%40sintjandd.nl?subject=
mailto:alphacursus%40sintjandd.nl?subject=
mailto:alphacursus%40sintjandd.nl?subject=
mailto:alphacursus%40sintjandd.nl?subject=
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Lourdes, we kunnen niet wachten!

Oktober – Mariamaand

Op zondag 16 oktober is er een Marialof om 16.00 
uur in de St.Victorkerk, Waddinxveen. Pastoor Van 
Klaveren zal voorgaan en er is muzikale begeleiding 
o.l.v. Monique van den Hoogen.
 
Verder wordt in de maand oktober in diverse geloofsge-
meenschappen de rozenkrans gebeden. Meer informa-
tie hierover volgt op de website en in de nieuwsbrieven.

Pelgrimini? Pelgrimini!

Zaterdag 15 oktober is het prachtig weer, 
schijnt de zon volop, is er geen zuchtje wind 
tijdens de tweede editie van onze Pelgrimini! 

Vorig jaar maakten de parochianen van de Sint 
Jan de Doper parochie kennis met het fenomeen 
‘Pelgrimini’. Wandelend en fietsend deden we al 
onze kerken aan die voor één dag waren omge-
toverd tot een echte bedevaartplaats. Zo was 
de kerk van Reeuwijk voor één dag Santiago de 
Compostella, inclusief een heen en weer zwaai-
end wierookvat! In de kerk van Bodegraven waan-
den we ons in kaarsenkapel van Kevelaer.

Dit jaar is er weer een Pelgrimini die de parochia-
nen van het hele pastoraatsgebied, van Boskoop 
tot Schoonhoven en van Haastrecht tot Waddinx-
veen fietsend, biddend en ontmoetend op pelgri-
mage laat gaan naar Maria ter Weghe.

Onze Pelgrimini verloopt als volgt: U ontvangt de 
pelgrimszegen op uw eigen (start) kerklocatie en 
zingt met elkaar een van de 8 coupletten van  het 
speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde 
pelgrimslied. Het tijdstip daarvan is afhankelijk 
van uw (start) kerklocatie.

Boskoop, A.P. van Neslaan 50 start 07.45 uur
Waddinxveen, Zuidkade 176 start 08.15 uur
Reeuwijk, Dorpsweg 22 start 08.15 uur
Bodegraven, Overtocht 20 start 08.30 uur
Gouda, Aalberseplein 2 start 08.45 uur
Schoonhoven, Wal 61 start 09.00 uur
Haastrecht, Grote Haven 8 start 09.30 uur
Let op: Moordrecht is geen startlocatie!

Als de eerste stempel in je pelgrimspaspoort is 
gezet, fietsen we vanuit alle locaties naar de zorg-
boerderij Cornelishoeve in Haastrecht. Als de klok 
10.00 uur slaat, zingen we, bidden we en worden 
we stil.

Landelijke fietspaden leiden ons naar de Lourdes-
grot van Schoonhoven, bidden een tientje van de 

rozenkrans en zingen Haar toe. Vervolgens wordt 
u getrakteerd op een smakelijke lunch en aanslui-
tend op een tocht van 15 kilometer naar Oudewa-
ter, precies naar de plek waar heel lang geleden, 
heel kort, OLV van Foy werd vereerd. Op die plek 
staat nu de Oud Katholieke kerk waar de pastoor 
ons hartelijk ontvangt en verhaalt over de ont-
staansgeschiedenis van de Oud Katholiek Kerk, de 
overeenkomsten en de verschillen.

Onze bestemming komt dan snel in zicht: Maria 
ter Weghe, OLV van Haastrecht, OLV van Foy: We 
zingen haar toe in de Barnabaskerk en als er vijf 
stempels is je pelgrimspaspoort staan, ontvang 
je een kleurrijk getuigschrift.

Het aantal te fietsen kilometers is afhankelijk van 
de kerklocatie waar je start. Het zijn er altijd 32 
plus het aantal kilometers naar Haastrecht en 
weer terug naar huis. Voorbeeld: je ontvangt de 
pelgrimszegen in Reeuwijk, dan fiets je 15 kilome-
ter naar Haastrecht, 32 tijdens de pelgrimstocht 
zelf en 15 kilometer terug. Precies één accu dus!

Teveel kilometers? Zet je fiets dan voor het eer-

ste stuk op de fietsendrager van de auto. Niet 
rechtstreeks naar Haastrecht komen, maar altijd 
eerst naar je eigen kerklocatie, anders mis je een 
stempel. Alles met de auto doen? Ook goed! En 
een pelgrim weet: je gaat niet op weg zonder de 
pelgrimszegen, dat de weg belangrijker is dan de 
aankomst, dat je overal kunt bidden en dat stem-
pels recht geven op een getuigschrift.

Binnenkort liggen de folders op al onze 8 kerklo-
caties. Daar staat ook te lezen dat bij aanmelding 

voor 1 oktober u verzekerd bent van een pelgrim-
spaspoort met daarin alle informatie voor een in-
spirerende en  zonnige pelgrimage.

Opgeven kan via de mail parochie@sintjandd.nl of 
tel. 0182-513056 tussen 09.00-12.00 uur. Paro-
chianen uit Schoonhoven en Haastrecht volgen 
ook deze aanmeldroute.

Dorien van Leeuwen, Anne Christi Streng
Fred de Bruijn en Rob Lijesen, pastoraal werker

Banneux

Dit jaar organiseert het Banneux Comité van het bis-
dom Rotterdam weer een bedevaartreis naar Banneux 
in de Belgische Ardennen en wel van 7 tot 11 oktober. 
Met deze reis gaan o.a. mee: pastoor dr. A.J.M. v.d. 
Helm en Diaken drs. H.A. van Zoelen. Dagelijks zijn er 
mooie vieringen. Meer informatie, mevrouw A.P. Op-
stal, tel: 015 3693148 en op de website.

Het werd al gefluisterd in de wandelgangen, 
hier en daar al hardop gezegd, nu volgt de of-
ficiële proclamatie: ‘We gaan naar Lourdes!’ Er 
wordt zelfs gezegd dat de glimlach van Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes nog mooier werd 
toen ook Zij van onze plannen hoorde!

Aanmelden kan nog niet, maar reserveer alvast 
onze pelgrimage van zaterdag 29 april t/m zater-
dag 6 mei 2023. Omdat onze bedevaart precies in 
de meivakantie valt, nodigen we alle generaties 
uit. Een mooie gelegenheid om als grootouders, 
kinderen en kleinkinderen samen op reis te gaan 
naar de plaats waar de heilige Bernadette de 
mooie Dame mocht zien. Natuurlijk is er voor de 
jongste generatie een apart programma.

Omdat we niet kunnen wachten, nemen we de 
TGV, de Train à Grande Vitesse! In die trein zitten 
pelgrims uit het Aartsbisdom en uit parochies 
van ons eigen Bisdom. Er zijn  80 stoelen gere-
serveerd voor parochianen van Sint Jan de Doper, 
Sint Barnabas en H. Bartholomeus.

Zodra de prijzen beschikbaar zijn en en bekend is 
hoe u zich kunt inschrijven, zullen we dit bekend 
maken, maar houd er rekening mee dat u zelf 
moet zorgen voor het lunchpakket op de eerste 
dag.

Namens de werkgroep Margrit en Robert  
Snoeren, Angelique Deichmann, Ilonka Verweij 

en Rob Lijesen, pastoraal werker

Ò

Ò

mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
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Vormelingen bezoeken Vuurdoop 

 ‘Volg Mij’ 

– je geloof begrijpen, leven, en het handen en 
voeten geven –

In oktober gaat in Nederland een nieuw initia-
tief van start: 'Volg Mij' Met deze woorden riep 
Jezus zijn leerlingen, en met deze woorden 
worden wij vandaag nog steeds geroepen om 
Jezus Christus na te volgen. 'Volg Mij' is een 
vormingstraject voor volwassenen (25 jaar en 
ouder) die hun geloof willen verdiepen en con-
creet handen en voeten willen geven in hun 
dagelijks leven. 

De cursus bestaat uit negen weekenden (zater-
dag en zondag) waarin steeds een kernthema 
wordt behandeld, zoals: wie is God, Jezus na-
volgen, onze identiteit, Bijbels mens- en wereld-
beeld. We willen het thema begrijpen, verwerken 
en in praktijk brengen. Elk weekend zijn er inlei-
dingen, tijden van lofprijzing en gebed, groeps-
gesprekken en getuigenissen. We vieren elk 
weekend de Eucharistie en er is gelegenheid om 
het Sacrament van Boete en Verzoening te ont-
vangen. Voor de deelnemers die de mogelijkheid 

hebben, zal aan het eind van de cursus het ge-
leerde in de praktijk wordt gebracht. 

'Volg Mij' is een initiatief van de Stichting Katho-
lieke Charismatische Vernieuwing in samenwer-
king met de Broeders van Sint Jan. De training 
richt zich op katholieken, maar staat open voor 
elke christen die mee wil doen. 

Leeftijd: 25-99, gezinnen met kinderen zijn ook 
welkom! Er is opvang beschikbaar.
Locatie: Willibrordushuis, Oude Molstraat 35, 
Den Haag
Data 2022/2023: 1-2 oktober, 22-23 oktober, 
19-20 november, 7-8 januari 2023, 11-12 februari, 
4-5 maart, 1-2 april, 13-14 mei, 3-4 juni.
Kosten: € 450,- per volwassene voor negen 
weekenden.
We beginnen steeds op zaterdag om 09.00 uur. 
Je mag op vrijdagavond al komen, maar daar zijn 
extra kosten aan verbonden. Voor kinderen is er 
een speciale prijs, afhankelijk van leeftijd.

Meer info: www.volgmijcursus.nl of mail naar: 
info@volgmijcursus.nl.

Ò

Nieuws over de Eerste Heilige Communie

Sinds zeer lange tijd is het gebruikelijk dat 
kinderen als zij in groep 4 van de basisschool 
zitten hun Eerste Heilige Communie kunnen 
doen. Heel wat jaren geleden, dan spreek ik 
over de generatie van toen ikzelf jong was, 
deed de hele klas van elke R.K.-school hieraan 
mee. Deed je niet mee dan was je een uitzon-
dering! Maar tijden veranderen.

Bij de voorbereidingen werden steeds meer vrij-
willigers betrokken. Helaas is de voorbereiding in-
middels ook al weer een aantal jaren uit de scho-
len gehaald omdat er per school steeds minder 
kinderen mee doen. Gelukkig zijn er enthousiaste 
werkgroepen ontstaan en zorgen de vrijwilligers 

samen met het pastorale team voor een juiste 
voorbereiding van de kinderen voor de EHC. Door 
corona hebben de werkgroepen het afgelopen 
jaar met kinderen uit de groepen 4 maar ook uit 
de groepen 5 gewerkt.
 
Na evaluatie door het pastoraal team en werk-
groepleden zijn we tot de conclusie gekomen dat 
we verder gaan met de kinderen uit de groepen 5. 
Zij zijn net iets ouder, kunnen al wat beter lezen 
en zijn beter in staat om langer de aandacht bij 
de les te houden. Na overleg is er afgesproken om 
het voorbereidingstraject te veranderen.

We zullen dit schooljaar ouders, gezinnen, kin-

Op zaterdag 4 juni moesten we vroeg op. Van-
uit de verschillende kerken in onze parochie 
vertrokken we om 08.00 uur richting Rotter-
dam. We gingen met 16 vormelingen naar de 
Vuurdoop in de H.H. Laurentius en Elisabeth 
kathedraal. Vanuit de parkeergarage liepen 
we gezamenlijk naar de Kathedraal. Toen we 
binnen kwamen, zat deze al goed vol met vor-
melingen uit het hele Bisdom. Vanuit de in-
gang van de kerk werd het vuur met fakkels de 
kerk ingedragen en werd de vuurschaal aan-
gestoken. De bisschop heette ons welkom op 
deze bijzondere dag en vertelde ons het Pink-
sterverhaal.

Vervolgens waren er drie onderdelen. Wij startten 
met de voorstelling. Bij deze 
voorstelling werden op een leu-
ke manier verhalen uitgebeeld 
over figuren uit de bijbel, zoals 
een engel, Jezus, Eva, Maria en 
God.
 
Vervolgens gingen we naar de 
school, waar wij een verhaal te 
horen kregen over Kenia. Aan 
het eind maakten wij een kaart-
je voor de Keniaanse kinderen 
met een boodschap of een te-
kening. Daarna gingen we wat 
drinken en iets lekkers halen.
Tot slot deden we onze tocht 

naar de gewelven van de kathedraal. In kleine 
groepjes gingen we met een begeleider de ge-
welven in. De trap was erg smal en hoog en het 
was er super donker. Toen we boven waren, wa-
ren daar twee spoken. Dat was schrikken! Toen 
we weer naar beneden liepen, waren er personen 

verkleed als Heiligen. Wij moes-
ten raden wie het waren. Het 
waren de Heilige Laurentius en 
Titus Brandsma.

Toen verzamelden we met alle 
vormelingen in de kerk en slo-
ten we samen met de bisschop 
de dag af. Aan het eind kregen 
we een drinkfles en nog een 
zaklamp. Rond 13.00 uur gin-
gen we weer met de auto terug 
naar huis. Het was een bijzon-
dere en inspirerende ochtend!

Charlotte Brouwer,  
vormeling januari 2022

deren uit groep 4 regelmatig uitnodigen voor 
allerlei activiteiten georganiseerd in diverse ge-
loofsgemeenschappen. Aan het eind van groep 4 
kan men zijn/haar kind definitief inschrijven om 
mee te doen aan het voorbereidingstraject dat 
start in september 2023. In mei/juni 2024 zal 
het kind dan uiteindelijk zijn/haar Eerste Heilige 
Communie doen. Twijfelt u wellicht of u uw kind 
mee wil laten doen met de EHC? Neem geheel 

vrijblijvend deel aan de activiteiten welke geor-
ganiseerd gaan worden. En beslis later over het 
wel of niet deelnemen aan de EHC.

Via de R.K.-scholen, Voorloper, nieuwsbrieven en 
website zullen wij u informeren over de voortgang. 
In de volgende Voorloper vindt u meer informatie.

Namens de denktank EHC,
Lia Nottelman

Ò

http://www.volgmijcursus.nl
mailto:info%40volgmijcursus.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrordus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

Secretariaat
Werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. 
Op dinsdag en donderdag gesloten.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Telefoon: .......................... 0172-612255
E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ......................... Joost Rooms
Secretaris: ................................ Ali Sluis
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl 

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Beheerder: .................. Gijs Hoogeveen 
Telefoon: .......................... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Actie Kerkbalans
Jorden van der Haas  .............................
kerkbalansbodegraven@sintjandd.nl 
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322 
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl 

De Doortocht 
Doortocht 11, 2411 DS, Bodegraven 
Telefoon: ........................... 0172-552316
E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl

Redactie
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
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Ontmoetingsmiddag met 
Ziekenzalving

Bezoek  door Zieken- en 
ouderenpastoraat

Op donderdag 6 oktober orga-
niseert het Zieken- en ouderen-
pastoraat de ontmoetingsmiddag 
voor ouderen. Om 14.00 uur is er 
een Eucharistieviering, waarbij 
gelegenheid is om het sacrament 
van de Ziekenzalving te ontvan-
gen. Na de viering gaan we naar 
de Doortocht voor een gezellig 
samenzijn met een kopje koffie 
met wat lekkers en een drankje.

De Ziekenzalving is niet alleen 
bedoeld voor ouderen in hun laat-
ste levensdagen, maar voor alle 
ouderen om kracht en zegen te 
ontvangen om alle ongemakken 

van de ouderdom te kunnen dra-
gen. Alle parochianen van 75 jaar 
en ouder hebben  hiervoor een 
uitnodiging ontvangen, maar ui-
teraard is iedereen welkom, ook 
diegenen die de Ziekenzalving 
(nog) niet willen ontvangen.

U dient zich in verband met de or-
ganisatie in de kerk en in de Door-
tocht wel aan te melden. Dit kan 
bij Piet van Velzen, 0172-615138 
of Ike Hoogeveen, 0172-611374. 
Meer informatie over de Zieken-
zalving in het Parochienieuws in 
deze Voorloper.
Het Zieken- en ouderenpastoraat     

Het Zieken- en ouderenpastoraat 
bezoekt parochianen die zelf niet 
meer in de kerk kunnen komen. Zij 
komen om de drie of vier weken bij 
u thuis voor een gezellig praatje, 
een wandeling of als u wilt om sa-
men te bidden. Heeft u behoefte 
aan een bezoek van iemand van 
de kerk, of kent u iemand die daar 
misschien behoefte aan heeft, of 

is dit iets voor uw vader of moe-
der, geef het dan aan ons door. 
Piet van Velzen, 0172-615138 of  
Ike Hoogeveen, 0172-611374. Er 
vindt altijd eerst een oriënterend 
gesprek plaats. Daarna komt een 
vast persoon op bezoek.

Piet van Velzen en 
Ike Hoogeveen

Sam’s kleding- 
inzameling - 
onderwijsproject

Dit najaar  organiseren wij een 
inzameling ten behoeve van het 
verbeteren van de onderwijskwa-
liteit in Muramvya, Burundi, want 
investeren in onderwijs is inves-
teren in een betere toekomst. 
Onderwijs is de beste manier om 
mensen uit extreme armoede te 
helpen. Kinderen die onderwijs 
krijgen kunnen hun leven en dat 
van hun kinderen aanzienlijk ver-
beteren.
Met uw hulp, door het inleveren 
van uw overtollige kleding en 
schoeisel kunnen we in de ge-
meenschappen Mbuye en Bu-
keye in de provincie Muramvya 
ruim 45.000 kinderen kwalitatief 
goed onderwijs bieden en keren 
we het tij voor de toekomst van 
al deze kinderen. Wij zien u graag 
tijdens de inzameling op 30 sep-
tember bij de Willibrorduskerk. 
De inzameling wordt gehouden 
van 08.00 tot 12.00 uur, Cordaid 
Mensen in Nood.

Michel en Wilma Kool

Feest van de Geest 2022
succesvol verlopen

Na twee jaar uitstel vanwege 
de coronapandemie, werd het 
Feest van de Geest in 2022 in 
het Groene Hart voor de vierde 
keer georganiseerd. Het thema 
voor dit evenement was In Vuur 
en Vlam. 

In het Groene Hart exposeerden 
vijftien kunstenaars een uniek, 
speciaal voor het evenement 
gemaakt kunstwerk in een van 
de vijftien deelnemende kerken. 
Deze kunstenaars hebben alle-
maal een professionele achter-
grond en vertegenwoordigen ver-
schillende kunstdisciplines. Het 
resultaat was een grote verschei-
denheid aan mooie kunstwerken 
die te zien waren in de verschil-
lende kerken. De kwaliteit was 
hoog! Mede wellicht doordat de 
kunstenaars twee jaar langer de 
tijd hadden om het werk te maken. 
Eigentijds waren de werken veel-
al ook, een aantal kunstwerken 
speelden ook in op corona.

De kerken waren een viertal mid-
dagen geopend voor publiek; 
hiervan werd op de meeste plek-
ken goed gebruikgemaakt. Met 
name op de openingsdag. Op He-
melvaartsdag mochten de mees-
te kerken veel bezoek ontvangen 
en door het mooie weer wist ook 
de toevallige passant de weg naar 
binnen te vinden. In veel kerken 
was de kunstenaar zelf ook aan-
wezig, er zijn mooie waardevolle 
gesprekken geweest tussen kun-
stenaar en bezoekers. Kortom, wij 

als bestuur kijken terug op een 
geslaagd evenement.

Was u niet in de gelegenheid om de 
(of niet alle) kerken te bezoeken, en 
bent u toch nieuwsgierig naar de 
speciale kunstwerken? Breng dan 
in het najaar (november/decem-
ber) een bezoek aan het Everts-
huis te Bodegraven, daar zullen 
veel van deze werken nog eenmaal 
geëxposeerd worden.

Editie 2024
Inmiddels heeft het bestuur en 
de werkgroep kunstenaars/pas-
tores dit evenement viermaal ge-
organiseerd. Een aantal van hen 
heeft aangegeven het hierbij te 
laten. De basis om in 2024 weer 
een Feest van de Geest te orga-
niseren, is momenteel zeer zwak!  
Wij doen dus bij dezen een oproep 
aan u. Heeft u iets met kerk en 
kunst? Neem vrijblijvend contact 
op met een van de bestuursleden 
of via e-mail fvdggroenehart@
outlook.com. Misschien ontstaat 
er een nieuwe enthousiaste 
groep vrijwilligers om het Feest 
van de Geest te organiseren, zo-
dat er ook in 2024 kunst in de ker-
ken te zien is! 

Last but not least, hartelijk dank 
aan eenieder die de uitgestelde 
editie van 2022 tot een succes 
heeft gemaakt!

Namens het bestuur van `Feest 
van de Geest Groene Hart`

Lia Nottelman

Linking (2022) - Jan M
ostert

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/bodegraven
mailto:pm-bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:begraafplaats.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:kerkbalansbodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:lnothoog%40xs4all.nl?subject=
mailto:doortocht%40kpnmail.nl?subject=
mailto:redactie.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:fvdggroenehart%40outlook.com?subject=
mailto:fvdggroenehart%40outlook.com?subject=
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Familieberichten

Overleden
Mevr. Sijbranda Johanna (Laetha) 

Jacobi -Groot 
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 
Dhr. A.B.M. (Alphons) van Leeuwen 
Dhr. A.J.J. (Anton) Stolwijk  

Alphons van Leeuwen overleden 

Op dindag 9 augustus is kun-
stenaar en parochiaan Alphons 
van Leeuwen op 86-jarige leef-
tijd overleden. Zijn werk is zeer 
veelzijdig. De extra talenten 
die hij had gekregen, zette hij 
onder andere in voor het ma-
ken van kerkelijke kunst. 

Veel in de Willibrorduskerk is door 
Alphons van Leeuwen ontworpen 
en vervaardigd in het atelier voor 
kerkelijke kunst van Harry van 
der Heijden in Bodegraven: onder 
andere het kruis dat boven het 
altaar hangt, het altaarkruis, het 
tabernakel, het doopvont, kande-
laren. Ook de gedachteniskapel is 
door hem ingericht. 

Bij zijn uitvaart vanuit de Willi-
brorduskerk werd gesproken over 
‘zijn’ kerk die hij met zijn kerkelijke 
kunst heeft ingericht en die voor 
zijn afscheid voor hem werd in-
gericht. Zijn kunst vormt een blij-
vende herinnering aan Alphons 
van Leeuwen. 

Boeken over zijn werk:
• Symbolen smeden – Leven en 

werk van een beeldend kunste-
naar - Alphons van Leeuwen 

– ISBN 9789056253127
• Verbeelding van droom en re-

aliteit – Alphons van Leeuwen 
– te leen in de bibliotheek

Anne-Marieke Kromwijk

Vrijwilligersdag 2022 

De locatieraad prijst zich erg ge-
lukkig met het grote aantal actie-
ve vrijwilligers, dat zich met regel-
maat belangeloos inzet voor onze 
geloofsgemeenschap. Voor hen is 
op zondag 28 augustus de vrijwil-
ligersdag 2022 gehouden. Deze 
startte met een viering om 9.00 
uur in de kerk. 's Middags werd 
de vrijwilligersdag voortgezet in 
de tuin achter het secretariaat. 
De zon scheen weer uitbundig, 
er werd een toost uitgebracht op 
alle vrijwilligers, er was een bar-
becue en tot slot een overheerlijk 
ijsje voor iedereen. Het was een 
gezellige middag met goede, leu-
ke en verrassende gesprekken.
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

Secretariaat
Ma-di-wo-do ochtend 09.00-11.30 uur.  
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ........................... 0172-212309
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Vice-voorzitter: .......... Tineke Verbakel
Penningmeester: .......... Annette Coers 

Pastoraatgroep
Voorzitter: .................... Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NL09 RABO 0108501183 t.n.v. 
Locatieraad H. Joannes de Doper

Overleg
Pastoraatgroep: 
1e dinsdag van de maand
Locatieraad: 
2e donderdag van de maand

Redactie
Karin de Wit, Wil Boumans, Anja 
Stolwijk
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl
Distributie: .... wijkvertegenwoordigers
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De appels zijn rijp!! We kunnen 
plukken. Wat zijn we blij met de 
appelbomen in onze tuin bij de 
kerk. Voorzichtig al eens geke-
ken, het zag er goed uit, maar 
nu is het tijd om te plukken, om 
te oogsten. Bestemming: de 
Voedselbank.

Waarom is in onze maatschap-
pij, waar alles geregeld lijkt te zijn, 
nog een voedselbank nodig? En nu 
weer meer dan ooit? We lezen het 
dagelijks in de krant. Zoveel men-
sen, die door verschillende oorza-
ken de eindjes niet meer aan elkaar 
kunnen knopen. Die de praktische 
hulp van de voedselbanken in ons 
land gewoon nodig hebben. Aan 
de andere kant zien we ook nog 

steeds veel voedsel nodeloos 
weggegooid worden. Bij onze laat-
ste Groene Kerk koffie waren er 
goede suggesties hoe met eten 
om te gaan. Er werd meermalen 
geopperd om minder dus passend 
te kopen, zodat er minder wegge-
gooid hoeft te worden. 
Ook dat is de duurzaamheid, die 
bij onze Groene Kerk past. Maar 
ook de aandacht voor hen die het 
minder goed hebben dan wij. Zorg 
voor onze medemens, naasten-
liefde in alle opzichten, waaronder 
gewoon ook het delen van ons 
voedsel of datgene geven wat we 
over hebben of bij nader inzicht 
zelf niet nodig hebben. De mand 
bij de ingang van de kerk bij elke 
weekendviering staat er al heel 

OVER ONS

Over onze appels en 
ander voedsel 

Oktobermaand: 
Mariamaand

Door de vele kaarsjes die er bij 
de beeltenis van Maria tijdens de 
weekendvieringen bij ons in de 
kerk worden aangestoken, merk 
je hoe een grote plaats Maria in-
neemt bij veel mensen. Onze zor-
gen, onze vragen, onze dankbaar-
heid leggen wij neer bij Maria door 
het aansteken van dit kaarsje.

In de oktobermaand gedenken wij 
Maria extra door het bidden van 
de rozenkrans met elkaar in de 
maandagavond viering om 19.00 
uur. U wordt van harte uitgeno-
digd om deze vieringen mee te 
bidden en te vieren. Ook Uw per-
soonlijke intentie wordt tijdens 
het bidden van de rozenkrans 
genoemd. U bent allen van harte 
welkom in deze vieringen.

Dit najaar gaan wij een inzame-
lactie organiseren ten behoeve 
van het verbeteren van de on-
derwijskwaliteit in Muramvya, 
Burundi. Want investeren in on-
derwijs is investeren in een be-
tere toekomst. Onderwijs is de 
beste manier om mensen uit ex-
treme armoede te helpen. Kinde-
ren die onderwijs krijgen, kunnen 
hun eigen leven en dat van hun 
kinderen aanzienlijk verbeteren. 
Met uw hulp kunnen we in de ge-
meenschappen Mbuye en Bukeye, 
in de provincie Muramvya ruim 
45.000 kinderen kwalitatief goed 

onderwijs bieden en keren we het 
tij voor de toekomst van al deze 
kinderen en hun gezinnen. 
Kledinginzameling is op woens-
dag 19 oktober tussen 08.30-
12.00 uur op het kerkplein van de 
H. Joannes de Doperkerk.

Sam’s kledingactie

Familieberichten

Overleden
Mevr. (Leny) H.M.W. Vergeer- 

Stolwijk

Kerststallen-
route

Nog geen Kerstmis maar toch…. 
Stellen wij u de vraag, doet u 
(weer) mee met de kerststal-
lenroute?

Dit jaar houden we weer een 
kerststallenroute. In uw raam of 
erker zet u een of meerdere kerst-
stalletjes neer, klein of groot, het 
maakt niet uit. Het is de bedoe-
ling dat mensen de stalletjes van 
buitenaf kunnen bekijken. Zij ko-
men niet binnen. En woont u niet 
op de begane grond, maar wilt u 
wel meedoen: uw kerststal wordt 
dan in overleg bij iemand anders 
geplaatst. Meldt u zich alvast bij 
het secretariaat van maandag tot 
en met donderdag van 09.30 tot 
12.30 uur, 0172-212309.
Wij verheugen ons weer op een 
sfeervolle wandeling of fietstocht 
langs de kerststalletjes van Bos-
koop!

lang, een van onze eerste aan-
dachtspunten als Groene Kerk. 
Kerkbezoekers doen er levensmid- 
delen, schoonmaakartikelen, was- 
middelen enz. in. Maar er zijn ook 
mensen, die trouw een financiële 
bijdrage in de mand doen. Wij wil-
len u nu eens nadrukkelijk daar-
voor bedanken! Dank u wel!
We zijn blij met uw hulp! En ik denk 
dat wij als kerk, als rooms-katho-
lieke geloofsgemeenschap, ons 
allemaal herkennen in het Groene 
Kerk zijn: zorg voor mens en aar-
de, zoals op ons spandoek aan de 

muur van onze kerk staat. De hei-
lige Franciscus en paus Francis-
cus zijn daarin onze voorbeelden.
Samen kunnen wij voor onze me-
demensen zorgen. En natuurlijk 
ook voor onze dieren. We zijn heel 
blij in oktober weer een lokale 
dierenzegen te kunnen organi-
seren.

Namens de locatieraad en  
pastoraatgroep, Tineke Verbakel

Opmerking: de opbrengst voor de 
Voedselbank bedroeg dit jaar uitein-
delijk 18,5 kilo appels en peren.

Ò

Ò

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
mailto:boskoop%40sintjandd.n?subject=
mailto:boskoop%40sintjandd.nl%20?subject=kopij
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Zoals u weet vinden in Boskoop 
dit jaar veel evenementen, vie-
ringen en herdenkingen plaats 
in het kader van BOSKOOP 800. 
Onze geloofsgemeenschap wil 
hier op inhaken met een spe-
ciale Allerzielenherdenking op  
woensdag 2 novem-
ber a.s. met als thema 
'Omzien en vooruitkij-
ken'. Tijdens die her-
denking willen wij alle 
overleden parochia-
nen vanaf 1923 (100 
jaar) met name noe-
men. Daarnaast noe-
men wij alle overleden 
pastoors vanaf 1370. 
Dat zullen bij elkaar 
ongeveer zo’n 2.000 
namen zijn. 

Wij gaan deze namen 
noemen, wellicht uit 
de vergetelheid halen. 
Namen van gewone 
mensen, geliefde men-
sen, met unieke namen, 
onze voorouders, ons 
verleden! Al luisterend 
raakt men verbonden 
met het verleden, doet 
u onverwachte ontdek-
kingen in uw eigen ge-
loofsgemeenschap.

Op woensdag 2 november (Aller- 
zielen) beginnen wij om 14.00 uur 
met het noemen van al deze na-
men (voor zover bekend). Dat ge-
beurt door vertegenwoordigers 
van BOSKOOP 800, door jongeren 
en ouderen, door (oud-)pastores, 
door leden uit onze eigen geloofs-

gemeenschap en anderen.
Met intermezzo’s van zang, mu-
ziek, een gebed of gedicht. De 
gong zal regelmatig klinken en 
bloemen zullen vazen vullen. In 
alle rust en in een sfeer van her-
denking, gebed en meditatie her-

inneren wij ons de namen van de 
overledenen tot en met 2016. 

Om 19.00 uur gaat de herden-
king door met het noemen van de 
overledenen uit de jaren 2017  t/m 
2021. Met om 19.30 uur een aan-
sluitende viering waarin de over-
ledenen van het lopende jaar her-
innerd zullen worden. Leden van 

de Allerzielenwerkgroep gaan voor 
in deze herdenking. De overwe-
ging wordt dit jaar uitgesproken 
door oud-pastor Marijke Ameling. 
Het koor Quo Vadis verzorgt de 
zang en de muziek.

U wordt van harte uitgenodigd om 
vanaf 14.00 uur onze Boskoopse 

geloofsgeschiedenis te 
beleven.
Op ieder moment na 
14.00 uur kunt u komen 
en ook weer gaan. Als 
alle namen genoemd 
zijn (rond 17.30 uur), 
blijft de kerk open voor 
meditatie en gebed. 
Vanaf 19.00 uur worden 
de namen genoemd van 
de overledenen uit de 
jaren 2017 t/m 2021, met 
om 19.30 uur de aanslui-
tende viering.
U wordt uitgenodigd 
om een bloem voor uw 
geliefde overledene(n) 
mee te nemen en tijdens 
de viering in een van 
de aanwezige vazen te 
plaatsen. Er is de hele 
middag en avond ruimte 
voor ontmoeting of voor 
een gesprek.

Op verzoek noemen wij 
ook de naam van een overleden 
dierbare/dierbaren voorafgaand 
aan de avondviering van 19.30 
uur. U kunt de naam/namen op-
geven bij het secretariaat of tij-
dens de middagherdenking. Wij 
hopen op veel belangstelling en 
deelneming tijdens deze unieke 
herdenking!

Werkgroep Allerzielenviering

Orgel Anders

Als vervolg op het succes van 
zeven jaar geleden en mede 
in het kader van Boskoop 800 
geeft de bekende organist Pa-
trick Hopper, titulair organist 
van het Pierre Palla orgel in het 
MCO gebouw in Hilversum, een 
bespeling op het VARA thea-
terorgel in Flora Boskoop. 

In een heel divers programma van 
licht klassiek tot populair en van 
romantisch tot leuke moderne 
liedjes gaat hij het orgel als ware 
als een orkest bespelen. Hij zal o.a. 
spelen van de componist Händel, 
Arrival of the Queen of Sheba, 
de van oorsprong gospelsong  

O when the saints go marching 
in, het bekende Deep river en een 
mooi stuk uit de Suit Gothique 
van Boëlmann. Natuurlijk zal het 
Boskoops Volkslied niet ontbre-
ken. 
U bent van harte welkom om op 
woensdag 19 oktober om 20.00 
uur in het Floragebouw ruim een 
uur te genieten van prachtige 
muziek. 
De plaatselijke kerken bieden u 
gratis toegang aan voor dit con-
cert. Kaarten kunnen afgehaald 
worden bij het secretariaat vanaf 
10 september.
Een gift voor de bestrijding van 
de onkosten is van harte welkom. 
Deze kan worden afgegeven op 
de avond zelf.

Welkom in de  
Groene Kerk
Op onze laatste Groene Kerk koffie 
hadden we het bord als Laudato 
Si voorwerp en hadden we een 
interessante samenspraak hoe 
met ons voedsel om te gaan in de 
meest brede zin. Dit in onze wereld 
waar weer meer honger heerst. Ie-
der kon over datgene wat interes-
sant was om te delen notities ma-
ken op een kartonnen bordje. Als 
u goed op de foto met de bordjes 
kijkt, ziet u handige tips staan over 
gezond voedsel dicht bij huis, over 
minder vlees eten en niet te veel 
inkopen bijvoorbeeld.
Tot slot nog een uitspraak van 
Loesje, die wij u weer willen mee-
geven. Een echte nadenker dit 
keer. Waarom afval produceren als 
het toch wordt weggegooid. 

Gerarduskalender 2023

De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een 
scheurkalender met elke dag op de 
voorkant een spreuk die opbeurt 
of aanzet tot nadenken, onder het 
motto: ‘elke dag een beetje spirit’. 
Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinnings-
teksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke 

dag goed te kunnen beginnen. De 
spreuk op de voorkant en de mop-
pen, de puzzels en informatie op de 
achterkant geven u aan het begin 
van de dag een positief gevoel.
De opbrengst van de kalender komt 
ten goede aan alle activiteiten die 
vanuit klooster Wittem worden ge-
organiseerd. De kalenders kosten  
€ 9,- per stuk.

Allerzielenviering 2022 
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

H. Joseph, Aalberseplein 2

Secretariaat
Ma-wo-vr ochtend: 09.30-12.00 uur.  
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ......................... 0182-523801 
E-mail: ................ gouda@sintjandd.nl

Coördinatieteam Gouda
Penningmeester: .......... Matthij Moons
Beheer + infoteam: ..................................
......................... Morgan de Koning-Ward  
Altaarteam: ..... Angelique Deichmann  
Welkomsteam: .................... Jos Kluiver
E-mail:  ..........................................................
coordinatieteam.gouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website:  www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ............. NL97ABNA0507129849

Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften 
Bank: .............. NL93RABO0361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................
............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie
Infoblad
E-mail: .............. infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

Agenda

April-september Viering Gouda 
750 jaar stadsrecht
22  oktober, 17.30 uur Zieken- 
zalving  H-Josephkerk  

Ziekenzalving 

Op zaterdag 22 oktober is er om 
17.30 uur in de H-Josephkerk  
een Eucharistieviering met een 
gezamenlijke Ziekenzalving voor 
de thuiswonende parochianen. 
Iedereen die dit wil, kan hieraan 
deelnemen, u hoeft niet ziek te 
zijn. Bedenk wel dat als het later 
nodig is, dat er dan misschien 
geen priester beschikbaar is om 
het H. Sacrament toe te dienen. 
Wanneer u tijdens deze viering 
de Ziekenzalving wenst te ont-

vangen kunt u dit aangeven op 
de lijst die achterin de kerk ligt 
of door dit te melden via het se-
cretariaat. Graag voor 19 oktober. 
Uw familie is hierbij welkom. Na 
de viering is er soep met brood, 
koffie en thee. Zie het parochie-
nieuws voor meer informatie over 
de Ziekenzalving.
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Familieberichten

Overleden
Mevr. Th.J.M. Rietveld
Dhr. F.C.A. Gemke
Dhr. C.J. Reichgelt 
Mevr. L.M. Romeijn-Pieterse
Mevr. C.P.M. Windt-Evers
Dhr. C.A. van Treijen
Dhr. P.B.W. Bussing
Mevr. Th.E.M. van Leeuwen-de 

Koning
Dhr. N.G. Verbeij
Mevr. R.B.M. Timmerman-Verbeek
Mevr. G.C.Th. van Everdink-van der 

Kleij
Dhr. H.L. Barkema
Dhr. M. Holten
Mevr. M.J.A. van Schaik-Kemp
Mevr. J.C.M. Bierhuis-van der Hoeven
Dhr. A.J.M. Jaspers
Mevr. M.E. van Leeuwen-Schrieken
Dhr. A.W.G.P. Mijnders
Dhr. D.A. Koemans
Mevr. S.T. Noordermeer
Dhr. A.H. Thieme
Dhr. T. Notenboom

Kerkelijk erfgoed in Museum Gouda 

Na de expositie in de Antonius-
zaal gedurende het afgelopen 
jaar heeft het tegeltableau van 
de Kleiwegkerk een definitieve 
prachtige plek gekregen in het 
Museum Gouda. Het tableau 
hangt prominent in de kera-
miekzaal en kan zo door ieder-
een worden bewonderd. Zie bij-
gaande foto’s en tekst.

De bijzondere vazen die in de ver-
gaderzaal van de H.-Josephkerk 
stonden, zijn eveneens overge-
dragen aan het museum zodat het 
aanbod van pastoor Van Klaveren 
bij de ondertekening van de Ker-
kenvisie Gouda eindelijk gestand 
is gedaan. 
De parochie heeft zodoende, met 
instemming van het bisdom, en-
kele karakteristieke Goudse ob-
jecten voor een breder publiek 
zichtbaar gemaakt. 

De O.L.V. Hemelvaartkerk werd ge-
bouwd in de periode 1877-1879 naar 

een ontwerp van architect Adria-
nus Cyrianus Bleijs (1842-1912). Op 
17 november 1859 vertrok hij naar 
Roermond om twee jaar lang in het 
atelier van Pierre Cuypers te wer-
ken. Toen er een ruzie uitbrak tus-
sen Cuypers en zijn beeldhouwers, 
koos Bleijs partij voor hen. Cuypers 
eiste van Bleijs dat hij, net als de 
beeldhouwers, zijn excuses maak-
te. Zo gebeurde met hem wat al 
eerder met andere leerling-archi-
tecten in het atelier was gebeurd: 
hij werd weggestuurd. Over de 
temperamentvolle Bleijs schreef 
Cuypers: 'Het spijt mij vooral voor 
die jonge Noord-Hollander, hij was 
veelbelovend, maar nu is hij verlo-
ren. Hij vertrok naar Antwerpen en 
begon zijn eigen kantoor. 

In 1964-1965 werd de kerk ge-
sloopt, van het interieur is helaas 
niets bewaard gebleven.
Het tegeltableau is gemaakt door 
Plateelbakkerij Zuid-Holland en 
is in 1923 geschonken aan deken 
P. Stroomer te Gouda, geeste-
lijk adviseur van de Nederlandse 
Rooms Katholieke Volksbond en 
diverse vakbonden bij gelegen-
heid van zijn 25 jarig priesterjubi-
leum. P. Stroomer werd geboren 
in 1864.

De Katholieke Illustratie van  
21 maart 1915 meldt met foto: Rec-
tor P. Stroomer, geestelijk adviseur 
van den Ned. R.K. Volksbond, van 
de Diocesane R.K. Middenstands-
vereeniging, van de R.K. Vrou-
wenbond, van de Haarlemsche 
Diocesane K.S.A. en vele andere 
vereenigingen heeft maandag jl. 
zijn zilveren priesterfeest gevierd.

In 1922 ontving hij een Koninklij-
ke onderscheiding vanwege zijn 
activiteiten als geestelijk adviseur 
van de Ned. R.K. Volksbond en di-
verse vakbonden. Bij zijn benoe-
ming tot deken van Gouda nam hij 
afscheid als afgevaardigde van de 
R.K.-bonden. Hij was kort in Gouda 
en geliefd bij de roomse arbeiders. 
Tijdens zijn dekenaat werd de St. 
Josephbuurt gebouwd, 177 arbei-
derswoningen bij de Karnemelks-
loot. Deken Stroomer metselde de 
gedenksteen in op 15 juni 1921 die 
nog aanwezig is in een van de hui-
zen. In 1923 werd hij benoemd tot 
deken van het dekenaat Amster-
dam en tot rector van het Begijn-
hof te Amsterdam.
Mgr. P. Stroomer overleed in 1929 
in Amsterdam. De krant meldt: 'te 
Amsterdam is overleden Mgr. P. 
Stroomer, Deken, Kanunnik en Berichten van 

het secretariaat
 
Het secretariaat is voor het be-
antwoorden van vragen en het 
opnemen van aanmeldingen be-
reikbaar op maandag-, woens-
dag- en vrijdagochtend van 
09.30-12.00 uur.
Telefonisch (0182) 523 801
E-mail: gouda@sintjandd.nl

Tegeltableau beschilderd met voorstelling van de O.L.V. Hemelvaartkerk aan 
de Kleiweg te Gouda. Het tableau bestaat uit 8 x 5 tegels, glanzend gegla-
zuurd en ingelijst in een houten lijst. In het midden de zogenaamde Kleiweg-
kerk, een neogotische kerk met een hoge torenspits. Rechtsvoor een huis 
van grijs gesteente met een trapgevel en torentje. Onder de voorstelling een 
opschrift in zwarte letters met rode accenten. Rondom de voorstelling bloem- 
en bladmotieven in groen, rood en blauw, met linksboven het stadswapen van 
Gouda. Het tableau is vervaardigd ter herinnering aan de heer P. Stroomer, 
deken en pastoor te Gouda van 11 februari 1921 tot 1 augustus 1923.

Ò

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:gouda%40sintjandd.nl%0D?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:locatieraadgouda%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.pci-gouda.nl
mailto:www.rkbegraafplaatsgouda.nl?subject=
mailto:infoblad%40sintjandd.nl?subject=kopij%20Infoblad
mailto:redactiegouda%40sintjandd.nl?subject=kopij%20De%20Voorloper
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R.K. Geloofsgemeenschap  
De Goede Herder

Vieringen 
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

Secretariaat 
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u. 
Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk 
Telefoon: ........................  0182-392310
E-mail: ............ reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad 
Voorzitter: .......................  Leo van Zoest
Secretaris: ............................... Anja Zijp 
Penningmeester: .......... Jos Dorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen
Rabobank 
Kerkbijdrage:  NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

Wijkvertegenwoordiging 
Joke de Jong: .................  0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail: .......................................................  
............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl
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Gerarduskalender 2023

De eerste uitgave van de Gerar-
duskalender verscheen in 1947. 
Weliswaar nog niet onder de 
huidige naam, maar afmeting 
en opzet zijn ongewijzigd. In de 
daaropvolgende jaren werd deze 
kleine, informatieve scheurkalen-
der uit Wittem populair in tiendui-
zenden huishoudens. Buiten de 
datum geeft deze kalender da-
gelijks een spirituele spreuk maar 
ook de zon- en maanstanden zijn 
opgenomen. Verder treft u afwis-

selend een gedicht, weetje, mop, 
recept of een korte bezinning 
aan. De kalender wordt elk jaar 
met zorg en plezier samenge-
steld door klooster Wittem. 
De Gerarduskalender is verkrijg-
baar tijdens de openingsuren van 
het secretariaat voor € 9,-.
De opbrengst komt geheel ten 
goede aan alle activiteiten die 
vanuit het klooster worden geor-
ganiseerd. (Zie ook: www.kloos-
terwittem.nl)

Rector van het Begijnenhof, 
een geestelijke van hooge be-
gaafdheden en zeer in aanzien. Hij 
is overleden in het Mariapaviljoen 
aldaar, waar hij reeds geruimen 
tijd werd verpleegd.'

Voor een volledig beeld zijn de vol-
gende links te raadplegen:
https://collectie.museumgouda.
nl/Details/collect/10011092
https://collectie.museumgouda.
nl/Details/collect/10011093

Marian Verhaegh en  
Bart Wiekart

Twee altaarvazen beschilderd met 
IHS monogram, afkomstig uit de Pa-
rochie Sint-Jan de Doper. De vazen 
zijn vervaardigd van witbakkende klei, 
mat geglazuurd en polychroom be-
schilderd in donkerblauw, donkerrood, 
donkergroen en okergeel op een lich-
te ondergrond. De vazen staan op een 
ronde voet, hebben een bolvormig 
lichaam waarop het monogram IHS 
met kruis twee keer herhaald wordt 
en een wijd uitlopende hals.

Ò

Mevrouw Van Rhijn 100 jaar

Ziekenzalving

Op 9 augustus was het zover: 
mevrouw Van Rhijn-Engelhard 
is 100 jaar geworden. Veel vi-
site waaronder de locoburge-
meester, veel kaartjes, bloe-
men en heel veel chocolade 
heeft zij ontvangen. 

Op 11 augustus hebben 
we het met de donder-
dagmorgengroep met 
een eucharistieviering 
ook gevierd. Pastor 
Kuipers ging voor en 
samen met de 30 aan-
wezigen was het een 
mooie viering. Mevrouw 
Van Rhijn wilde graag 
een Mariaviering, spe-
ciaal voor haar is dat 
het geworden. Na alle 
Marialiedjes hebben we 
als laatste het ‘Lang zal 
ze leven’ gezongen. Hoe 

toepasselijk als je 100 jaar bent. 
Ook het taartje bij de koffie ont-
brak niet. Het was weer heel ge-
zellig en hopelijk zal ze nog heel 
vaak aanwezig zijn bij de vierin-
gen.

In elke geloofsgemeenschap en 
ook in de verzorgingshuizen wordt 
jaarlijks in september tijdens een 
eucharistieviering een gezamen-
lijke Ziekenzalving georganiseerd. 
Voor Reeuwijk hebben we de vol-
gende data:

Op woensdag 14 september in de 
Petrus en Pauluskerk om 09.00 
uur.
En op donderdag 29 september 
in de Reehorst tijdens de viering 
van 10.00 uur.
Meer info over de Ziekenzalving 
in het parochienieuws.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988
mailto:reeuwijk%40sintjandd.nl%0D?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/reeuwijk
mailto:redactie.reeuwijk%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.kloosterwittem.nl
http://www.kloosterwittem.nl
https://collectie.museumgouda.nl/Details/collect/10011092
https://collectie.museumgouda.nl/Details/collect/10011092
https://collectie.museumgouda.nl/Details/collect/10011093
https://collectie.museumgouda.nl/Details/collect/10011093
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Oecumenische vredesweekviering

Op zondag 25 september is de 
oecumenische viering in de Ark. 
De voorgangers zijn ds. Muri-
el van Diepen en diaken Paul 
Schuurmans. De viering begint 
om 09.30 uur. In de Petrus en 
Pauluskerk is er geen viering. U 
bent van harte welkom om de 

viering bij te wonen. Ook wordt 
er voor deze viering een gele-
genheidskoor samengesteld. Een 
koor vanuit De Ark en de R.K.-ge-
loofsgemeenschap.
Heeft u belangstelling om mee 
te zingen dan kunt u een mail 
sturen naar hjdekeijzer@hetnet.

nl of even een belletje naar het 
parochiesecretariaat in Reeuwijk. 
Op het moment dat ik dit schrijf, 
is nog niet bekend wanneer we 
voor deze viering gaan oefenen. 
Dit wordt bekend gemaakt in de 
volgende Van Dorp tot Plas.

Hooravond  Reeuwijk op 24 mei 2022 

Bij deze hooravond waren er 
ruim dertig mensen aanwezig. 
Pastor Schuurmans opende de 
avond met gebed. Vervolgens 
werd even stil gestaan bij het 
overlijden van twee mensen 
uit onze geloofsgemeenschap: 
Bertha van Leeuwen-de Jong 
en Antoon Kemp. 

Na een korte inleiding werd aan 
de aanwezigen verteld wat er 
zoal in het afgelopen jaar is ge-
organiseerd door de vele vrijwilli-
gers en de mooie vieringen door 
het Pastoraal Team. 

Hierbij de belangrijkste punten 
die besproken werden: 

• Uit het financiële jaarverslag 
wordt duidelijk dat de kerk finan-
cieel gezond is. Het blijkt onder 
andere dat de kerkbijdrage Kerk-
balans hoger is dan voorgaande 
jaren. De kascommissie heeft 
aangegeven dat alles duidelijk 
en op juiste wijze is verwerkt.  

• Bij de locatieraad wordt afscheid 
genomen van Marie-José. Zij 
heeft elf jaar in de locatieraad 
gezeten, en heeft dit uitstekend 

gedaan. Als dank ontvangt zij een 
bos bloemen en een cadeaubon. 
Marie-José blijft wel in de pasto-
raatsgroep. Gelukkig hebben we 
een nieuw lid voor de locatieraad. 
Annemieke Heemskerk neemt de 
plek van Marie-José over. 

• Aan de hand van vijf thema’s: 
‘de lokale geloofsgemeenschap’, 
‘Activiteiten’, ‘Praten over geloof’, 
‘Oog hebben voor elkaar’ en ‘Sa-
menwerken binnen en buiten 
de parochie’ met diverse steek-
woorden wordt voor het thema 
‘De kerk in 2030’ gevraagd aan 
de aanwezigen waar zij willen 
dat er prioriteit aan gegeven 
moet worden. De uitkomsten 
worden meegenomen ten be-
hoeve van de Kloosterdagen 
van het Pastoraal Team. Voor de 
aanwezigen zijn de thema’s ‘De 
lokale geloofsgemeenschap’ en 
‘Oog hebben voor elkaar’ het be-
langrijkst. 

• Het Klooster is in februari ver-
kocht aan de Stichting. Voorbe-
reidende werkzaamheden zijn in 
gang gezet en het vergunnings-
traject is opgestart. Samen met 
de parochie wordt een start ge-

maakt met de inrichting van het 
kerkplein en het achterterrein.

• Tijdens de rondvraag is een van 
de vragen of er een glazen wand 
achterin de kerk geplaatst kan 
worden, zodat de kerk overdag 
opengesteld kan worden en be-
keken. 

• Verder zijn er zorgen over de 
samenwerking met de school 
De Bron: er zijn in de afgelopen 
jaren geen start-, slot- en kerst-
vieringen geweest. Er wordt aan 
gewerkt om dit weer op te star-
ten. 

• De Eerste Heilige Communie 
voorbereidingswerkgroep vraagt 
zich af wat beter is: tien kinderen 
per jaar of, zoals dit jaar, twintig 
kinderen over twee jaar de Eer-
ste Heilige Communie te laten 
doen. 

• De werkgroep oecumenen wil 
graag een vaste voorganger 
vanuit het Pastoraal Team voor 
de twee vieringen per jaar sa-
men met De Ark gemeenschap. 

Om 22.15 uur was alles gezegd  
en sloten we af met een hapje en 
een drankje. 
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Het Alzando-koor bestaat ruim 
35 jaar en wij hebben nog geen 
tijd gehad om dit te vieren. 

Op zondag 16 oktober willen wij 
dit op een ludieke en muzikale 
manier doen. Uit de ruim 1.000 
liedjes die wij hebben, is er een 
keuze gemaakt om u wat te laten 
horen. Op 16 oktober om 16.00 
uur beginnen wij tot ongeveer 
18.00 uur. Het is gratis en er is 
een pauze voor een bakkie koffie 
of thee. Na afloop is er een kleine 
borrel. Dit alles is in de Petrus en 
Paulus kerk in Reeuwijk. Nieuws-
gierig? Zegt het voort! Save the 
date: 16 oktober. 

Zegening fietsvakantie

Op initiatief van een aantal wiel-
renners/schaatsers uit Reeuwijk 
en omgeving organiseerde PAC 
vakanties een 14-daagse fiets-
tocht naar de Weißensee. En als 
de start vóór de kerk is, dan ga je 
natuurlijk ook even naar binnen! 
Alle fietsers met hun stalen ros 

werden één voor één gezegend. 
Drie grote woorden uit de leef-
regel van de heilige Benedictus 
werden zegenend geactualiseerd 
naar de fietsers toe: 
Stabilitas: Erbij blijven, niet 
weglopen als het moeilijk wordt. 
In wielrentermen: geen soloritjes, 
bij elkaar blijven. 
Obedientia: luister naar je li-
chaam, je geest, je naaste, je 
omgeving. Luister zoals een arts 
luistert met een stethoscoop. 
Om in wielertermen te spreken: 

Als iemand je iets vraagt, vertelt, 
iets toevertrouwt, luister dan met 
aandacht 
Conversio: iedere dag kleine 
stapjes ter verbetering. Een wiel-
renner verdeelt zijn krachten, 
bouwt zijn rit op! 

Er werd gezegend opdat ze vei-
lig en op Benedictijnse wijze aan 
mogen komen. Vervolgens ont-
ving iedereen een lint om aan 
hun fiets te hangen met daarop 
die drie richting gevende woor-
den voor hun fietsavontuur en 
misschien wel voor het leven. 

mailto:hjdekeijzer%40hetnet.nl?subject=
mailto:hjdekeijzer%40hetnet.nl?subject=
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Dit jaar hebben we na lange tijd 
weer een buitenviering kunnen 
houden ter ere van onze pa-
troonheiligen Petrus en Paulus. 
En wat was het een geslaagde 
avond!

Op zaterdag 2 juli, het was een 
prachtig zonnige dag, was het 
zover. Dankzij de vele helpende 
handen stond zaterdag alles op 
tijd klaar (de stoelen, het altaar, 

de koffie, hapjes en drankjes) om 
de viering te houden. Aansluitend 
was er een hapje en drankje gere-
geld voor de vele vrijwilligers die 
iedere keer weer klaar staan om 
de kerk te helpen.
Pastoor Van Klaveren ging voor, 
Wilco was lector en Annette was 
acoliet. Het kinderkoor Cantarel-
len, het Alzandokoor en het Cae-
ciliakoor luisterden de dienst mu-
zikaal op.

Na de viering werd iedereen uitge-
nodigd voor een kopje koffie met 
een lekkere koek. Iedereen bleef 
gezellig in groepjes napraten met 
elkaar. De drankjes en hapjes wer-
den regelmatig uitgedeeld, ieder-
een had het naar zijn zin. Rond 
een uur of elf gingen de laatsten 
naar huis. Het was voor iedereen 
een zeer geslaagde avond. De lo-
catieraad wil alle vrijwilligers be-
danken die ervoor gezorgd heb-

Buitenviering Petrus en Paulus 2 juli

Pastoor Scheffer vierde  in 1909 
zijn gouden priesterfeest en kreeg 
van de parochianen een geheel 
nieuw hoogaltaar aangeboden. 
Daarin kwamen vier schilderijen 
van Jan Dunselman (1863-1931). 
In de jaren erna werden het Maria- 
en het Josephaltaar aangeschaft 
en kwam er een nieuwe doopvont. 
Bij de laatste kwam het schilderij 
‘Doop in de Jordaan’, dat nu naast 
de sacristie hangt. Ook dit is van 
Dunselman. Hij was in die tijd een 
bekend katholiek schilder, met 
hoogtepunten als de St. Nico-
laaskerk te Amsterdam en de St. 
Elisabethkerk te Rotterdam (te-
genwoordig de kathedraal). Hier 
heeft hij jarenlang gewerkt.

Tussen 1964 en 2000 zijn alle 
schilderijen en beelden op zol-
ders opgeslagen. De Doop bleek 
voor terugplaatsing te slecht en 
werd gerestaureerd. Helaas heeft 
de verf het niet gehouden. Enkele 
jaren geleden begonnen er blazen 
in de verf te ontstaan. Vorig jaar 
is het besluit genomen tot een 
nieuwe restauratie door Amelie 
Schwark, een ervaren restaurator. 
Het VAC gaf het benodigde geld, 
want het is een dure operatie. In-
middels zijn alle oude restaura-
tiedelen verwijderd en tot grote 
vreugde bleek er meer onder de 

verf te zitten dan gedacht. Na 
verdere restauratie zal het schil-
derij in oude glorie terugkeren.

Bart Wiekart

Restauratie Doop in de Jordaan

Familieberichten

Gedoopt
Kate Emanuelson
Silvie de Bruin

Overleden
P. (Peter) Vink
A. (Anna) van Ardenne- 

Schoenmaker
G.H. (Henk) Bresser
J.J. (Joop) Wubben
C.T. (Toos) Hogenelst-Rip
A.C.M. (Sjaan) Verkley-de Wit

Familieberichten
Gedoopt 
Emily Mathot

Getrouwd 
Iris van den Heuvel en Sander 

Botman

Overleden 
Dhr. A. (Ad) Breedijk
Mw. A.J.F. (Agnes) Verkleij-Haske 
Mw. M.E. (Ria) van Leeuwen- 

Schrieken
Mw. P.M. (Nel) Burger-van Veen

Afscheid Marcel Vermeulen

Het is enige tijd stil geweest rond 
het beheer van de kerk, maar er 
wordt nog steeds gewerkt om ons 
complex te onderhouden. Samen 
met veel vrijwilligers lukt dat aar-
dig. Een drijvende kracht hierach-
ter, wekelijks wel enige keren aan-
wezig voor het onderhoud, is sinds 
jaar en dag Marcel Vermeulen. Het 
onderhoud en beheer begraaf-
plaats vanaf 1989, sinds 2000 
ook lid van de beheercommissie. 
Marcel heeft nu aangegeven de 
beheercommissie te willen ver-
laten hetgeen wij zeer betreuren. 

Wel heeft hij zijn opvolger al vier 
jaar lang ingewerkt en Cees van 
Veen zal diverse taken van hem 
overnemen. Marcel is een actieve 
vrijwilliger, altijd paraat om snel 
iets op te lossen hetgeen op ons 
complex regelmatig nodig is. Ook 
is de Oud Reeuwijkseweg een ge-
makkelijk adres om even iets op te 
slaan wat in de weg staat. Natuur-
lijk zullen we dit gaan missen maar 
we weten zeker dat we op Marcel 
en beroep kunnen blijven doen als 
dat nodig is. Marcel hartelijk dank 
voor jouw tomeloze inzet.

ben dat het een prachtige avond 
is geworden. 

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:victorientje%40sintjandd.nl?subject=
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Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

Website: www.vac-victorkerk.nl; 
E-mail: info@vac-victorkerk.nl; 
Facebook: VAC-Victorkerk  

Na een zomerperiode zonder ac-
tiviteiten kent de VAC jaarlijks in 
de tweede helft van het jaar een 
periode vol met activiteiten. Zo is 
de VAC half september aanwezig 
(geweest) bij de culturele markt 
van Waddinxveen (Wad-Cultureel) 
en is het nieuwe klaverjasseizoen 
2022-2023 van start gegaan. 
Daarnaast zijn de voorbereidin-
gen gestart voor o.a. de boeken-
markt, de Victorbridgedrive, de 
verkoop van boterletters en de 
kerstmarkt. En uiteraard gaan 
de andere activiteiten zoals het 
inzamelen van oud papier en het 
verkopen van VAC-producten als 
jam, wijn en handgemaakte kaar-
ten gewoon door. Meer informatie 
over VAC-activiteiten vindt u op 
de VAC-website.

Op 9 september is het klaverjas-
seizoen 2022-2023 van start ge-
gaan. In principe is er de eerste 
vrijdagavond van september tot 

en met juni (september is een 
uitzondering) een groep enthou-
siaste klaverjassers actief in de 
Victorzaal. Als u kaarten leuk vindt, 
meldt u aan of kom een keer kij-
ken (start 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur). Er wordt een competi-
tie gespeeld, maar de nadruk ligt 
bij deze avonden vooral op de ge-
zelligheid. Ook als u het klaverjas-
spel (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).

De boekenmarkt van 1 oktober 
opent in de Sint Victorkerk om 
09.30 uur, waarna iedereen tot 
15.00 uur zijn of haar keus kan 
maken uit het grote aanbod van 
boeken, cd’s, dvd’s, lp’s, puzzels, 
spellen, gelegenheidskaarten, 
maar ook speelgoed en religieu-
ze artikelen. Ook is er weer een 
flink assortiment jam, wijn en 
kaarsen.

Bij de halfjaarlijkse Victorbridge-
drive van 29 oktober kunnen 
maximaal 48 paren van 09.30 
tot 17.00 uur bridgen in 'De Hoge 
Noot', het clubgebouw van Mu-
ziekvereniging 'Concordia' aan de 
J.W. Frisoweg 1a in Waddinxveen. 
Informatie hierover kunt u krij-
gen bij Lenneke van Zoest (lvan-
zoest@planet.nl).
 
De data van VAC-activiteiten in de 
tweede helft van 2022:

- Klaverjassen: 9 september, 7 ok-
tober, 4 november, 2 december

- WadCultureel: 10 september
- Boekenmarkt: 1 oktober
- Bridgedrive: 29 oktober
- Kerstmarkt: 26 november

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk, Waddinxveen
Giften zijn zeer welkom op bank-
rekening NL36 ABNA 0427471 249
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Als je iemand vertelt dat je de 
vierdaagse gelopen hebt, kun 
je totaal verschillende reacties 
krijgen. Zoals: 'Goh, wat knap, ik 
wou dat ik dat ook kon!', of 'Wat 
vind je dáár nou leuk aan? Niks 
voor mij!' En zo heeft iedereen 
z'n eigen redenen om mee te 
doen of om juist níet mee te 
doen. Maar wat drijft mij?

Voor mij is het een happening waar 
ik al maanden van tevoren naar 
uitzie. Natuurlijk geeft het veel 
voldoening als je de vierdaagse 
uitloopt. En ben je apetrots op het 
kruisje. Maar het meest doe ik het 
om de sfeer van verbroedering en 
van harmonie die je deze dagen 
ervaart. Ik denk dat ik dat extra 
sterk ervaar omdat ik alleen loop. 
Heb je een vast wandelmaatje, 
dan trek je voornamelijk met hem 
of haar op. En leg je dus minder 
snel contact met een vreemde.
Ik vind het heerlijk om hele stukken 

alleen te lopen. Maar ook om met 
zomaar iemand een praatje aan te 
knopen. En dat gaat probleemloos. 
Er is zoveel om je heen te doen! 
Stof genoeg om een gesprek met 
een wildvreemde te beginnen. En 
na een paar kilometer ga je even 
gemakkelijk weer uit elkaar. Vooral 
praten met buitenlanders is leuk. 
Zij zijn vooral onder de indruk van 
de sfeer en de duizenden, vaak 
uitgelaten, toeschouwers langs de 
route. En iedereen gaat zó harmo-
nieus met elkaar om. Geen wan-
klank, geen gemopper. Je zou wil-
len dat het altijd en overal zo was.

En als de drukte je eens teveel 
wordt, zijn er onderweg altijd nog 
de kerken, die de deuren hebben 
geopend. Ik ga er graag naar bin-
nen. Je kunt er even rustig zitten, 
weg van de drukte. Natuurlijk om 
even een kaarsje op te steken. En 
je gedachten op de Schepper te 
richten. En Hem te bedanken voor 

het fijne en mooie dat je deze 
dagen mag beleven. Na een paar 
minuten ga je weer, geestelijk op-
gefrist, naar buiten, de drukte in. 
Je kunt er weer even tegen!

De kerk in Groesbeek is voor mij 
een 'must'. Want daar, op het kerk-
plein, in de verzorgingstent van de 
scouting, is onze ex-kapelaan Van 
Paassen, als scouting-aalmoeze-
nier, aanwezig! Altijd fijn om weer 
even contact te hebben. En ik 
moet u allen de groeten van hem 
doen! Binnen, bij de kaarsjes, werd 
ik aangesproken door een journa-
liste van RN7, de regionale omroep 
van Nijmegen. Zij vroeg of ik een 
speciale reden had om dat kaarsje 
op te steken. Ik vertelde haar dat 
dat kaarsje voor Minie, mijn vrouw 
was, die ziek thuis was met corona. 
Gesterkt ging ik even later weer 
naar buiten, de regen in. Op naar 
Nijmegen!

Clemens Boomers

DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE 

Overpeinzingen van een wandelaar

Screenshot R
N

7

Priesterwijding Ad van Luijn

Op zaterdag 1 oktober zal bis-
schop Van den Hende door hand-
oplegging en gebed Ad van Luijn 
tot priester wijden tijdens een 
plechtige eucharistieviering in de 
HH. Laurentius en Elisabeth Ka-
thedraal, Mathenesserlaan 305 

te Rotterdam. Aanvang 11.00 uur. 
Bisschop Van den Hende en rec-
tor Broeders nodigen u van harte 
uit om deze plechtigheid mee te 
vieren. Na de viering is er gele-
genheid de nieuwe priester en 
elkaar te ontmoeten. Op zondag 2 

oktober zal Ad van Luijn zijn Eer-
ste Heilige Mis vieren bij ons in de 
St. Victorkerk, aanvang 11.00 uur. 
Ook daar bent u van harte voor 
uitgenodigd en is er aansluitend 
gelegenheid om de nieuwe pries-
ter te ontmoeten. 

http://www.vac-victorkerk.nl
mailto:info%40vac-victorkerk.nl?subject=
http://www.facebook.com/VAC-Victorkerk
mailto:lencornelisse%40gmail.com?subject=
mailto:lencornelisse%40gmail.com?subject=
mailto:lvanzoest%40planet.nl?subject=
mailto:lvanzoest%40planet.nl?subject=
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Telefoon: .......................... 06-30897561
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Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan
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Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
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Ledenadministratie
E-mail: ....................................................... 
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Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

EV = Eucharistieviering; WCV = Woord en Communieviering; OEC = Oecumenische viering 
Voor actuele informatie zie: https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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Parochiaan schrijft boek

Voormalig pastoraal mede-
werker Hans Peters was als 
pastoraal medewerker dertien 
jaar verbonden aan de pro-
testantse gemeente in Rhoon 
en besloot na deze intensieve 
periode zijn pastorale bespie-
gelingen te boek te stellen.  De 
haan kraait zal velen doen ver-
moeden, dat het hier gaat om 
een boek over de verlooche-
ning van Petrus: ‘Maar nu de 
kraait de haan, omdat hij je iets 
anders te vertellen heeft’.

Hans Peters (van oorsprong) ka-
tholiek, maakte in 1985 de over-
stap naar de protestantse 
kerk in Moordrecht en werkte 
in die periode in een foto-
zaak, maar kon de roepstem 
van God niet weerstaan. Hij 
volgde een studie theolo-
gie in Amsterdam, waarna 
een aanstelling volgde als 
diaconaal werker in het 
Rotterdamse inloophuis 
‘Het Open Huis’. Zo begon 
hij zijn kerkelijke carriè-
re, waarna in 2001 Rhoon 
de aanstelling volgde als 
pastoraal werker. 

Het boek is in een kleine 
oplage verschenen en 
geeft een uniek inkijkje 

in het werk van een pastoraal me-
dewerker. Het bevat karakteris-
tieke uitspraken en staat bol van 
waargebeurde verhalen en bevat 
de nodige dosis humor. De verha-
len zijn herkenbaar, bemoedigend 
en ontroerend. Het boek bevat 
zeven hoofdstukken die Hans Pe-
ters allen beëindigt met een over-
weging ter ondersteuning. Hans 
Peters weet in alle hoofdstukken 
het verband tussen heden en 
verleden naadloos te leggen met 
Bijbelse voorbeelden en laat zien 
dat de Bijbel een geweldig actueel 
boek is waarin Jezus ons in alles 
voorging.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
mailto:moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/moordrecht/
mailto:ledenmoordrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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De sprinkhaan zegt:

'Jezus genas de blinden, de doven, 
de lamme - hij wekte zelfs de doden op!'

De wonderen  
van Jezus

Als leerlingen van Jezus weten we hoeveel 
wonderen Hij heeft gedaan. Hij verander-
de water in wijn, vermenigvuldigde broden 
en vissen, Hij liep over water en kalmeerde 
de storm. Maar de meest bijzondere won-
deren waren Zijn genezingen. Jezus was 
geen dokter of tovenaar die zomaar wat 
zieken beter maakte. Zo genas Jezus niet 
alleen de blinden, zodat zij weer konden 
zien, maar liet Hij de mensen inzien dat Hij 
de Zoon van God was.

Gespreksvragen

Enkele vragen om met elkaar in gesprek te gaan:
• Welke wonderen deed Jezus, waarbij mensen beter werden gemaakt?
• Hoe denk je dat de mensen reageerden op de genezingen die Jezus deed?
• Wat leert Jezus’ zorg voor de zieken ons over Gods liefde?
• Misschien ken je wel iemand die ziek, gehandicapt of alleenstaand is.  

Wat zou jij voor die persoon kunnen doen?

Wat staat daar?
Zet dit boekje rechtop neer en neem twee meter afstand (on-
geveer vier grote kinderstappen). Kun jij nog lezen wat hieron-
der staat?

G O
D Z O R

G T O O K V
O O R J O U !

Ziekenzondag

Jezus zocht de zieken op en maakte hen 

beter. Ook ons gaf Hij de opdracht mee om 

de zieken te bezoeken. Elk jaar vieren we op 

de tweede zondag van september zieken-

zondag, zodat we weer even aan de zieken en gehandicapten in 

onze omgeving denken. 

Ook jij kent vast iemand in jouw omgeving die ziek, gehandicapt 

of alleenstaand is en wel wat aandacht kan gebruiken. Dit mag ui-

teraard op elk moment en hoeft niet alleen op ziekenzondag te ge-

beuren. 😉 Maak een mooie tek ening, schrijf een k aart of neem een

mooie bloem of zelfgebakken koekjes mee en verras die persoon 

met jouw bezoek!

Wat is de 
Ziekenzalving?

In de Bijbel kunnen we lezen dat Jezus veel mensen 
beter heeft gemaakt. De Ziekenzalving is één van 
de zeven sacramenten die Jezus ons heeft gege-
ven. Als mensen ziek of oud zijn, of als zij bijna dood 
gaan, kan door een priester de Ziekenzalving worden 
gegeven. Zo geeft het zieken of ouderen kracht om 
verder te leven of om met gelovig vertrouwen terug 
te gaan naar God. 


