
 
 
 
 
 
 
 

Week 37-38  10 SEPTEMBER T/M 23 SEPTEMBER 2022 
 

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 29 SEPTEMBER IN DE ST. VICTORKERK 

 
Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website www.sintjandd.nl onder kopje vieringen 
staan altijd de laatste wijzigingen vermeld. In de weekendvieringen is er bijna altijd een organist en 
cantor aanwezig die de viering muzikaal zullen begeleiden. Een enkele keer zal er een stille viering 
zijn. 
 
 
Zondag 11 september 11:00 uur Woord- en Communieviering Diaken Schuurmans 
Met muzikale medewerking organist dhr. Aronson en cantrix mevr. Van Bruinesse 
Collecte tijdens de viering voor de zieken- en ouderendag in Waddinxveen 
Intenties: Riny Berendse-Westerhof, Fien Doeleman-van der Klauw, Ton van Ginkel,  
Fam van Rhijn-Boekhorst, Joop van Berkesteijn, Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk,  
Cor Segers & Rie Segers-Gerts 
 
Donderdag 15 september 19:00 Woord- en Communieviering met gebedsleider mv. Menken 
 
Zondag 18 september 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
Met muzikale medewerking van het Themakoor tevens deurcollecte voor PAX 
Intenties: uit dankbaarheid bij een 34-jarig huwelijk en voor overleden Cees van den Bosch, Dick Lekx 
& Leny Schenk Jansen, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Johannes Rip, Leonardus Hogenelst, 
Catharina Hogenelst-Rip, Overleden Ouders van Berkel-Trigt, Quirien van Berkel, Wijna Rip,  
Loes van Luijn-Wijnand, Joop Wubben & Rita Wubben-van Dam, Riny Berendse-Westerhof,  
Fien Doeleman-van der Klauw, Ton van Ginkel, Fam van Rhijn-Boekhorst, Joop van Berkesteijn, 
Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk, Cor Segers & Rie Segers-Gerts 
overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 22 september 19:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
Intenties: Overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 25 september 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers   
Met muzikale medewerking van Schola Sint Victor 
Intenties: Jan Lam, Overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, Wil de Waal-Verschragen, 
overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 29 september 19:00 uur Algemene Ziekenzalving & Eucharistieviering  
pastoor van Klaveren 
Intenties: Overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
 

• Alle vieringen zijn ook te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 

• Na de zondagse viering bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de 
Victorzaal.  

• Wilt u gebruik maken van de Chauffeursdienst, neemt u dan contact op met het secretariaat. 
 
 
 
 

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


VOOR IN UW AGENDA: 
  

18 september:  Kerkproeverij 
Zondagochtend is onze Victorkerk speciaal open voor een bijzondere 
'proeverij'. Wie trek heeft in een goed verhaal afgewisseld met mooie muziek 
en momenten van bezinning is van harte welkom om vrijblijvend live in de kerk 
of thuis via de livestream aan te schuiven. 
Gaat u de uitdaging aan en neemt u iemand mee? Meer informatie: 

kerkproeverijwaddinxveen.nl 

24 september:  Ontmoetingsdag voor zieken en ouderen in het Anne Frankcentrum 
De afgelopen twee jaar was het niet mogelijk maar waren we u toch niet   
Vanaf 9.30 uur is de zaal open en heten wij u van harte welkom met een kopje 
koffie of thee met iets lekkers. In de morgen is er een liturgisch moment, Na de 
lunch is er een muzikaal programma. Om 15.30 uur willen we de dag afsluiten.  
Als u geen uitnodiging heeft ontvangen dan kunt u zich tot 17 september 
opgeven bij een van onderstaande telefoonnummers. Maar het liefst wat 
eerder. Wij hopen u allen 24 september te kunnen begroeten! 
Mevr. Tonny Moerings tel. 0182 – 615926 of 06 29172977 
Dhr. Arie van Putten tel. 0182 - 614757 

 
29 september;  Algemene ziekenzalving 19.00 uur in de Victorkerk 

een Eucharistieviering met een gezamenlijke ziekenzalving. Iedereen die dit 
wil, kan hieraan deelnemen. Uw familie mag en kan hierbij aanwezig zijn. Na 
afloop na de viering wordt er koffie / thee geschonken in de Victorzaal.  
Wanneer u deel wilt nemen kunt u zich aanmelden via het secretariaat tel: 
0182-612452, waddinxveen@sintjandd.nl of via de inschrijfformulieren in de 
kerk, die u bij het secretariaat in de brievenbus kan stoppen. 

 
1 oktober  Priesterwijding Ad van Luijn in de Kathedraal in Rotterdam 
   Zie bericht in dit Victorientje 
 
2 oktober  1e Heilige Mis Ad van Luijn in de Victorkerk 
   Zie bericht in dit Victorientje 
 
5 oktober  Start Alphacursus 

Zie bericht in dit Victorientje 
 

6 oktober  Ouderenviering om 10:00 uur in het Anne Frank Centrum 
Wij zijn verheugd om u te kunnen vertellen dat de ouderenviering in 
Waddinxveen weer gaan starten. In het volgende Victorientje zullen wij u 
uitgebreider over het rooster infomeren, maar de eerste ouderenviering zal zijn 
op donderdag 6 oktober om 10.00 uur in het Anne Frank Centrum. 

 
 

VERTREK PASTORAAL WERKSTER SASKIA VAN WINDEN 

 
Pastoraal werkster Saskia van Winden heeft ons laten weten dat zij, na twee jaar werkzaam te zijn 
geweest binnen onze parochiegemeenschap, het besluit heeft genomen per 1 november a.s. in 
dienst te treden van de RK parochie Heilige Thomas in Alphen aan de Rijn. Zij voelde de behoefte 
om breed te worden ingezet en is van mening dat die ruimte haar bij haar a.s. werkkring meer zal 
worden geboden dan binnen onze parochie. 
Het parochiebestuur respecteert vanzelfsprekend dit besluit en wenst Saskia van Winden op 
voorhand veel succes in haar nieuwe baan. 
Tijdens de Ankerzondagviering van 16 oktober 2022, om 11 uur in Gouda, zal aandacht worden 
besteed aan Saskia’s vertrek. Na die viering, zal parochianen de gelegenheid worden geboden 
persoonlijk afscheid van haar te nemen. 

mailto:waddinxveen@sintjandd.nl


PRIESTERWIJDING AD VAN LUIJN 
 

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

Na de viering is er gelegenheid de nieuwe priester en elkaar te ontmoeten. De bisschop en de 
rector vragen in deze tijd van voorbereiding om uw gebed voor de wijdeling. 
 
Zondag 2 oktober zal Ad van Luijn zijn Eerste Heilige Mis vieren bij ons in de Victorkerk. Ook daar 
bent u van harte voor uitgenodigd. Ook dan is er gelegenheid om de nieuwe priester te ontmoeten. 
 

Vanuit Waddinxveen zal er zaterdagochtend 1 oktober een bus 
rijden vanaf het “evenemententerrein” om gezamenlijk de wijding 
bij te wonen. Wilt u mee met deze bus meldt u zich dan bij het 
secretariaat; waddinxveen@sintjandd.nl of Tel.0182-612452, of 
schrijf u in op de lijst achter in de kerk. Wees er snel bij er is plek 
voor 50 parochianen.  
Er zal een bijdrage voor de bus gevraagd worden. 

We vertrekken rond 9:30 uur en gaan na de viering (ca. 13:30) weer naar huis. Als u met de bus 
meerijdt is er dus geen gelegenheid om Ad van Luijn persoonlijk te feliciteren, die gelegenheid heeft 
u wel zondagochtend na de viering om 11:00 uur in de Victorkerk.  
 
 

GERARDUS KALENDER 

 
De Gerarduskalender, uitgebracht door het Klooster Wittem, is een 
scheurkalender waarop elke dag een spreuk staat, die opbeurt of aanzet 
tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!” Op de 
achterkant staan gedichten, bezinningsteksten, moppen en puzzels. De 
kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen en een positief 
gevoel te geven. Hij wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door 
een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers van klooster 
Wittem. De opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit het 
klooster worden georgan 
 
De nieuwe Gerarduskalender is weer te koop voor slechts € 9,00. 
Neem voor meer informatie en bestelling contact op met  
Marianne Gerts, Eksterdreef 123, 2743EC Waddinxveen, 0182636227/0638198975 
  
 

ANKERZONDAG 

 
Voor iedereen die verlangt om in geloof met elkaar samen te zijn en God en elkaar te ontmoeten is 
er elke maand in onze parochie de Ankerzondag. Op zondag 18 september vindt de volgende 
Ankerzondag plaats in de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda. Ieder met zijn/haar 
leeftijdgenoten het geloof ontdekken, elkaar ontmoeten en samen de eucharistie vieren. Kijk voor 
meer informatie over de Ankerzondag ook op www.sintjandd.nl/ankerzondag. 9.15 uur: Ontvangst, 
de koffie en thee staat klaar! 9.30 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. Aansluitend is er de mogelijkheid om koffie/thee te drinken in de Antoniuszaal. De 
volgende Ankerzondagen zijn op: 16 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari, 26 februari, 
26 maart, 23 april, 28 mei (Pinksteren) en 25 juni (Sint Jan de Doperdag). Heeft u vragen en/of wilt 
u op de hoogte blijven van gerelateerde activiteiten die worden georganiseerd binnen onze Sint Jan 
de Doper parochie? Stuur een email naar: anker@sintjandd.nl. 
 

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


 

ALPHACURSUS 

 
Wat is Alpha?  Alpha is de plek waar je je zelf 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, vervolgens een 
inleiding en tenslotte in kleine groepjes  een groepsgesprek. Hij is bedoeld 
voor iedereen. Je zelf, je man of vrouw, vriend of vriendin, collega of buren. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
We beginnen 5 Oktober 18.30 uur met de ‘Startbijeenkomst’ waarin we  u alles  vertellen hoe deze 
avonden er uit gaan zien en u direct zult ervaren wat de gezelligheid van Alpha inhoud.  Mocht u 
twijfelen om u op te geven, kom dan toch en beslis deze avond. Meld wel even dat u komt.                                                                                                                                                                            
De cursus zal worden gegeven in de Katholieke setting, maar staat open voor iedereen.                                                                                                                    
Voor vragen, mail dan naar;  alphacursus@sintjandd.nl  Bellen mag ook,  06 22892468                   
                                                                                                                                                                                                                                               
Wanneer ? :   vanaf 12 Oktober  tien woensdagavonden achter elkaar en zaterdag 12 november                                  
Waar ?        :   Aalberseplein 2    Gouda.                                                                                                                                    
Opgave       :   alphacursus@sintjandd.nl 
Startbijeenkomst:       WOENSDAG 5 Oktober  Aalberseplein 2  in  Gouda 
 
 

NIEUWS VAN DE VICTOR ACTIVITEITEN COMMISSIE (VAC) 

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

Het VAC-winkeltje in het voormalige 
jeugdhonk verkoopt allerhande VAC-
artikelen, zoals wijn, jam en kaarten, 
maar ook puzzels en religieuze artikelen. 
Het winkeltje is open na de 
zondagvieringen in de Victorkerk en 
tijdens de openingstijden van het 
secretariaat (op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en 
op vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur). Na 
de viering op donderdagavond is het 
winkeltje voortaan alleen open  wanneer 
er een VAC-lid aanwezig is. Er kan ook 
gepind worden in het winkeltje. 

 
Zaterdagopenstelling VAC-winkeltje 
Daarnaast gaat het VAC-winkeltje ééns per maand op zaterdag open van 10:00 uur tot 12:00 uur 
(de laatste zaterdag van de maand). Dat is dan tevens een moment waarop boeken, religieuze 
artikelen, cd's, dvd's en oud papier (of prijsjes voor verschillende VAC-activiteiten) kunnen worden 
ingeleverd. Eerstvolgende datum: 24 september 
 
Klaverjassen 
Op 9 september gaat het nieuwe seizoen 2022-2023 van start. In principe elke eerste vrijdagavond 
van de maand van september tot en met juni (september is een uitzondering) is er een groep 
enthousiaste klaverjassers actief in de Victorzaal. Als u kaarten leuk vindt, meldt u aan of kom een 
keer kijken. Er wordt een competitie gespeeld, maar de nadruk ligt bij deze avonden vooral op de 
gezelligheid. Ook als u het klaverjasspel (nog) niet zo goed beheerst, niet eerder meegespeeld 
hebt, of niet alle keren kunt komen, bent u van harte welkom. Er is geen speciale inschrijving ...... 
iedereen is welkom. Informatie kunt u krijgen bij Len Cornelisse (lencornelisse@gmail.com). 

mailto:alphacursus@sintjandd.nl
https://www.vac-victorkerk.nl/
mailto:info@vac-victorkerk.nl
mailto:lencornelisse@gmail.com


 

Inloopavonden VAC 
Naast de vergaderingen van de VAC organiseert de VAC open inloopavonden op de tweede 
donderdag van de maand, aansluitend aan de donderdagavond viering. Iedereen is van harte 
welkom om een kop koffie of thee mee te drinken. Aansluitend nemen we VAC-activiteiten 
door, soms zijn er doe-activiteiten (ter voorbereiding van VAC-activiteiten), maar alles in een 
ongedwongen sfeer. U kunt ook alleen een kop koffie of thee meedrinken, en daarna weggaan, 
maar als u wilt kunt u ook langer blijven. KOMT U OOK EEN KEER?  
De volgende bijeenkomst is die van 13 oktober.  

 
Oud papier 
Het is mogelijk om oud papier af te geven (liever geen karton). Dat kan op maandagmorgen bij de 
Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan voor de verdere afhandeling.  
 
Hulp gevraagd bij het oud papier 
Als VAC zoeken we ondersteuning bij onze oud papier activiteit omdat onze krachten er na de 
zomer mee stoppen. Het gaat met name om het ophalen / inladen van oud papier op een 
aanhanger en het wegbrengen ervan naar de firma Metselaar. Tot nu toe gebeurt dat op een 
maandagmorgen. Heeft u belangstelling om de VAC te ondersteunen, neem dan contact met ons 
op, in eerste instantie via info@vac-victorkerk.nl. Dan kunnen er in overleg verdere afspraken 
worden gemaakt. We zouden er erg mee geholpen zijn.  
 
Naast de heerlijke jam verkoopt de VAC overheerlijke St. Victorwijn:  
- Rode Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië 
- Witte Chardonnay van "Stoney Creek" uit Australië 
- Rosé Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië 
De prijs is  € 4,50 per fles. Bij afname van 6 flessen of meer wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd! 
U kunt voor bestellingen bellen naar het secretariaat (telefoon: 612452 of via 
waddinxveen@sintjandd.nl).  
 
Jam  
Als VAC hebben we het hele jaar door 20 soorten overheerlijke, zelfgemaakte jam. De verkoop van 
jam is via het secretariaat mogelijk tijdens de openingstijden van het secretariaat (telefoon: 612452 
of via waddinxveen@sintjandd.nl). Ook kunt u contact opnemen met Magda Sirre (tel. 615137).  
 
VAC-agenda  
- VAC-inloopavond: 13 oktober  
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 24 september 
- Klaverjassen: 9 september, 7 oktober 
- WadCultureel (Gouweplein): 10 september 
- Boekenmarkt: verplaatst naar 8 oktober (was 1 oktober) 
- Bridgedrive: 29 oktober 
- Kerstmarkt: 26 november 
- Oud papier (liever geen karton) brengen: elke maandagochtend 
 

COLOFON 

 
Het volgende Victorientje verschijnt op 23 september 2022, houdt u voor het actuele nieuws de 
website www.sintjandd.nl in de gaten. 
Zuidkade 176 - 2741 JJ - Waddinxveen - Tel.0182-612452 
Email: waddinxveen@sintjandd.nl website: www.sintjandd.nl 
Het secretariaat is geopend op maandag-dinsdag-donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.  
                                                      en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur 
Pastor van dienst telefoonnummer 0182 – 58 60 36 
Kerkbijdrage nr. NL71 RABO 0366 8051 50 t.n.v. R.K.-Parochie St. Jan de Doper 
of  nr. NL15 INGB 0000 2865 79 t.n.v. R.K.-Parochiebestuur St. Victor 
Gebedsintenties rekeningnummer NL55 INGB 0002 3076 30 t.n.v. R.K.-Parochie Sint Victor 

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


 
 

 

 

 

Bij zorgcentrum Souburgh, locatie de Rietkraag,  zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die onze bewoners een 

warm hart toe dragen en willen helpen bij diverse activiteiten.  

In de vrijwilligersvacaturelijst staan een aantal activiteiten waar bij u ons kunt komen helpen. 
  
Lijkt het u leuk of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met onze vrijwilligerscoördinator: 
Kirsten Looren de jong via kirsten.looren@zorgpartners.nl of bel naar onze receptie. 

 

 

We bike 4 Alzheimer 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bij Souburgh sparen wij voor een duofiets voor onze bewoners en een mooie belevingstuin voor bij het nieuwe 
Souburgh. 
Op de locatie van ons oude Souburgh zullen diverse activiteiten plaatsvinden waaronder een foodtruck, muzikale 
optredens, kraampjes en een badeendjesrace. Kortom reserveer deze datum in uw agenda en fiets mee voor het 
goede doel voor onze bewoners en/of kom langs voor een van onze activiteiten! 
Voor meer informatie, inschrijven of doneren ga naar  
https://www.zorgpartners.nl/fiets-mee-met-we-bike-4-alzheimer/ 
 

 Taak Tijd 

Maandag Koffieronde op de afdeling         14.00 – 15.30 uur 

 Hulp bij vereniging “Gym”  14.00 – 16.00 uur 

Dinsdag Hulp bij de warme maaltijd op de afdeling 11.00 – 13.00 uur 

 Koffieronde op de afdeling 14.00 – 15.30 uur 

 Hulp bij vereniging “Tien voor Taal” 14.00 – 16.15 uur 

 Hulp bij nieuw op te starten vereniging 14.00 – 16.15 uur 

Woensdag Hulp bij de warme maaltijd op de afdeling 11.00 – 13.00 uur 

  Hulp bij vereniging “Spel”   9.45 – 11.45 uur 

  Hulp bij vereniging “Breek de week” 14.00 – 16.15 uur 

Donderdag Hulp bij warme maaltijd op de afdeling 11.00 – 13.00 uur 

  Koffieronde op de afdeling 14.00 – 15.30 uur 

  Hulp bij vereniging “Terug in de Tijd” 14.00 – 16.00 uur 

  Hulp bij vereniging “Mannenmiddag”  14.00 – 16.00 uur 

  Hulp bij vereniging “Filmavond” (1x per maand) 18.30 – 21.00 uur 

Vrijdag Hulp bij warme maaltijd op de afdeling 11.00 – 13.00 uur 

  Hulp bij vereniging “Wandelen” 13.30 – 16.00 uur 

Zaterdag/|Zondag Hulp bij warme maaltijd op de afdeling 11.00 – 13.00 uur 

  Koffieronde op de afdeling 14.00 – 15.30 uur 

   
Chauffeurs voor het rijden van ons pendelbusje op diverse dagen en volgens vaste tijdstippen 
Hulp bij dagbesteding de Buitenhof (Let op: dit is bij Be Fair in Waddinxveen!) op donderdag 
11.30 – 13.30 uur Vrijdag 14.00 – 16.00 uur 

https://www.zorgpartners.nl/fiets-mee-met-we-bike-4-alzheimer/

