
 

 

 
Nr. 200– za. 3 sept.  t/m vr. 23 sept.2022 
Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Secretariaat: 0172-612255, redactie.bodegraven@sintjanddd.nl 
Pastor van Dienst: 0182-586036 
Redactie: redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
Parochie Sint Jan de Doper: www.sintjandd.nl 
 
 
Agenda 
17/18 sept. – Deurcollecte locale diaconie waaronder Zieken- en 
ouderenpastoraat 
18 sept. – Ankerzondag in Gouda 
30 sept. –Sam’s kledingactie 
 
 
Familieberichten 
Overleden: A.B.M. (Alphons) van Leeuwen,  A.J.J. (Anton) Stolwijk   
 
 
200ste Wachter 
Hoera, de 200ste Wachter staat/ligt voor u en daar zijn we trots op! Met 
deze nieuwsbrief proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden van wat er staat te gebeuren in onze geloofsgemeenschap. 
Aangevuld met parochienieuws. Aanmelden voor de digitale Wachter 
of andere digitale nieuwsbrieven van onze parochie kan via de website 
https://sintjandd.us10.list-
manage.com/subscribe?u=2421bc6cc691112ec00e59270&id=8ad12cb
c84 
De redactie 
 
Rozenkrans bidden 
In september gaan we in onze parochie weer beginnen met het bidden 
van de rozenkrans. Eén keer per maand wenden we ons tot Maria, onze 
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voorspreekster bij Jezus. We dragen onze eigen intenties op, maar 
bidden vooral voor onze naasten, voor bekeringen en roepingen, de 
paus en onze priesters, de situatie in de wereld.  
U bent van harte welkom, zich bij een van de bestaande groepen aan 
te sluiten: 
Gouda (0182-523801): vrijdagochtend – 3e van de maand (in het 
Spaans),   
Waddinxveen (0182-633615) maandag ochtend – 2e van de maand, 
Boskoop (0172-215424)dinsdagochtend – 2e van de maand. 
Aanvullende informatie over de groepen, locatie en begintijd ontvangt 
u bij betreffende contactpersonen of het secretariaat. Bel dus gerust 
en kom geheel vrijblijvend meebidden. 
 
Ankerzondag 18 september 
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 kan met zijn/haar leeftijdgenoten het geloof ontdekken, elkaar 
ontmoeten en samen de eucharistie vieren. Kijk voor meer informatie 
over de Ankerzondag www.sintjandd.nl/ankerzondag 
 
Bisschop vraagt om gezamenlijk gebed 
Zomermaanden betekenen niet dat we de realiteit waarin wij leven 
onderbreken. Bovendien hebben christenen de uitdaging ontvangen 
om iedere dag ruimte te maken voor gebed. In de huidige tijd hebben 
we te maken met meerdere problemen en moeilijkheden die 
confronterend zijn en die mensen diep raken, zowel in de samenleving 
als in de kerk. Lees verder op de website: 
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/bisschop-vraagt-om-
gezamenlijk-gebed/ 
 
Nieuws Bodegraven op de website 
Heeft u wel eens op de website gekeken naar het nieuws van onze 
geloofsgemeenschap? De mededelingen vindt u er, de tarieven, 
vacatures. Neem eens een kijkje: https://www.sintjandd.nl/nieuws-
bodegraven/ 
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Gebedsintenties 
Vr. 02 sept. 09.00u Corrie van Velzen – Duits. 

Za. 03 sept. 19.00u  Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. 
ouders van der Klauw – van der Meer,  ouders van Bunningen – 
Schuttelaar en Jan van Bunningen, ouders Agterof – Pouw, Anny en 
Leo de Wit, Jan van Dijk, Siem Overes, fam. Koot – van der Maat, pastor 
van der Meer. 

Zo. 11 sept. 09.00u Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. Uit 
dankbaarheid, uit dankbaarheid voor een 65-jarig huwelijk, ouders Cor 
en Ada Veelenturf – Visser, Pastor Paardekooper, pastor van der Meer, 
Mien van Vliet – van Dijk, Coks van Diemen – van Veldhuizen, ouders 
van Velzen – Hillenaar, overleden fam. Agterof – van der Steen, Heleen 
Veelenturf, Cees Scheer. 

Za. 17 sept. 19.00u Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen, uit 
dankbaarheid voor een jarige, uit dankbaarheid voor een 50-jarig 
huwelijk. fam. Rietveld – Oonk, tante Sientje en Jan, ouders Joop en 
Willy Vergeer – Veelenturf, Harm Troost, Ans Stolwijk – van Veldhuizen, 
Maus Vermeulen, Marnix Grüter, Bertus Verlaan. 

Wo. 21 sept. 14.00u -  Rijngaarde - Riet Klever – van Velzen. 

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

    Dameskoor  

       

Ma. 5 sept 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  
Vr. 9 sept 9.00 Woord- en Communieviering pastor Lijesen 

       



 

 

    24e zondag door het jaar 

Zo. 11 sept 9.00 Woord- en Communieviering diaken Schuurmans 

    Middenkoor  

    Koffiedrinken na de viering 

       
Ma. 12 sept 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

       
Vr. 16 sept 9.00 Gebedsviering gebedsleider 

       

    25e zondag door het jaar 

Za. 17 sept 19.00 Eucharistieviering pater Peelen 

    Herenkoor   

       

Zo. 18 sept 9.30 Ankerzondag Josephkerk Gouda 

       
Ma. 19 sept 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

       
Wo. 21 sept 14.00 Rijngaarde   

Eucharistieviering 
pater Boomaerts 

       
Vr. 23 sept 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

       
    26e zondag door het jaar 

Zo. 25 sept 9.00 Eucharistieviering pater Hoogland 

    Dames- en herenkoor 

    Koffiedrinken na de viering 

 


