
 

 

 
Nr. 201 za. 24 sept. t/m vr. 14 okt. 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 
30 sept - Sam’s kledingactie bij Willibrorduskerk 
1/2 okt. – Collecte tijdens viering: Wereldmissiedag voor de kinderen 
6 okt.  -    Ontmoetingsmiddag met ziekenzalving  
8/9 okt. –Deurcollecte Oogstdankdag voor daklozen 
15 okt. –   Pelgrimini 
16 okt. –   Ankerzondag met afscheid Saskia Van Winden 
16 nov. -  Oecumenische gespreksavond over verbroedering  

https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/oecumenische-
gespreksavond-over-wereldwijde-verbroedering/ 

 
Familieberichten 
Overleden: Petrus Antonius Marie (Piet) Mourits 
 
Sam’s kledinginzameling – vrijdag 30 september 
Op vrijdag 30 september van 8.00 tot 12.00 uur naast de 
Willibrorduskerk kunt u kleding, schoeisel en apart verpakt 
huishoudtextiel inleveren. Sam’s kledingactie is al 55 jaar actief met 
het inzamelen hiervan en steunt projecten van Cordaid.  
Michel en Wilma Kool 
 
Ontmoetingsmiddag met ziekenzalving – do. 6 oktober 
Op donderdag 6 oktober organiseert het Zieken- en ouderenpastoraat 
weer een ontmoetingsmiddag voor ouderen met ziekenzalving. U kunt 
zich nog aanmelden bij Piet van Velzen telnr. 0172- 615138 of Ike 
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Hoogeveen telnr. 0172- 611374. Meer informatie in de Voorloper of op 
onze nieuwspagina: https://www.sintjandd.nl/nieuws-bodegraven/ 
Het Zieken- en ouderenpastoraat                                                                                                                                                         
 
Afscheid Saskia Van Winden 
Pastoraal werkster Saskia Van Winden heeft ons laten weten dat zij, na 
twee jaar werkzaam te zijn geweest binnen onze parochie, het besluit 
heeft genomen per 1 november a.s. in dienst te treden van de RK 
parochie Heilige Thomas in Alphen aan de Rijn. Het parochiebestuur 
respecteert vanzelfsprekend dit besluit en wenst Saskia van Winden op 
voorhand veel succes in haar nieuwe baan. Tijdens de Ankerzondag-
viering van 16 oktober om 11.00 uur in Gouda, zal aandacht worden 
besteed aan Saskia’s vertrek. Na de viering hebben parochianen de 
gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen. 
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/vertrek-pastoraal-werkster-
saskia-van-winden/ 
 
Oogstdankviering - zondag 9 oktober 
Op zondag 9 oktober vieren we Oogstdankdag. 
Ontstaan uit een lange traditie waarbij met name 
de agrariërs dank wilden zeggen voor de binnen 
gehaalde oogst. Vanuit onze 
geloofsgemeenschap steunen wij al jaren het 
werk van de zusters van moeder Theresa uit 
Rotterdam, Zij koken dagelijks een warme 
maaltijd voor daklozen. U kunt uw steentje 
bijdragen door houdbare producten mee te 
nemen naar de viering, maar nog beter is om hen te steunen middels 
de deurcollecte welke aan het eind van de viering wordt gehouden. 
Bent u niet in de gelegenheid om te komen? Wilt u toch de zusters 
steunen middels een bijdrage? Scan dan de QR code! 
 
Pelgrimini - zaterdag 15 oktober 
We gaan met onze parochie weer pelgrimeren met elkaar. Fiets of rijdt 
u dit keer ook mee door onze prachtige parochie en buurparochie met 
uw pelgrimspaspoort? Neem gerust uw buurman, vriend of vriendin 
mee en geef u voor 1 oktober op! Een flyer vindt u achterin de kerk.  
Een uitgebreide route is te lezen in de Voorloper en op 
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/pelgrimini-15-oktober/ 
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Kerkvrijwilliger worden in het Groene Hart Ziekenhuis 
In het Groene Hart Ziekenhuis kunnen patiënten naar de kerkdienst. 
Dat is voor hen een moment van rust en bezinning. Wilt u meehelpen 
om dit mogelijk te maken? Als vrijwilliger gaat u op zaterdagochtend 
patiënten uitnodigen  voor deze dienst. Of u gaat hen op 
zondagochtend op de afdeling ophalen en naar de kerkzaal brengen en 
na afloop weer terugbrengen. Ook kunt u ervoor kiezen om beide 
ochtenden deze taken te doen. U doet dit eenmaal per zeven weken en 
bent daarmee van onschatbare waarde! Voor meer informatie zie: 
https://www.werkenbijghz.nl/kerkvrijwilliger of u kunt bellen met de 
geestelijke verzorgers: Louise Blok 0182-505898 (aanwezig op 
maandag, woensdag en donderdag) of Andrea de Jong 0182-505955 
(aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag). 
 
 
Gebedsintenties 
Zo. 25 sept. 09.00u Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen.  Jan 
Piket, ouders Hoogeveen – Duijvestijn, ouders van Veen – van der Salm 
en Cobi, Jan, Tiny en Wim van Leeuwen,  Coks van Diemen – van 
Veldhuizen, Agaath Bunnik – Zevenhoven, Karel Koot, Heleen 
Veelenturf, ouders Cor en Ada Veelenturf – Visser, Aad Veelenturf. 
Vr. 30 sept. 09.00u  Wim van Doorn. 
Za. 01 okt. 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, ouders 
Melchers – Raterman, Cor en Lien de Vos, fam. Koot – van der Maat, uit 
dankbaarheid en tevens voor de overleden familieleden van de families 
Huismans – Steenbergen  en de Vries. 
Vr. 07 okt.  09.00u Corrie van Velzen – Duits. 
Zo. 09 okt. 09.00u  Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. Pastor 
Paardekooper, Pastor van der Meer, Coks van Diemen – van 
Veldhuizen, overleden  fam. Agterof – van der Steen, Harm Troost, Riet 
Klever – van Velzen, Heleen Veelenturf, Lugina Greving, Aad 
Veelenturf. 
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Za. 15 okt. 19.00u Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers, dat zij tot inkeer mogen komen. Ans 
Stolwijk – van Veldhuizen, Maus Vermeulen, Jan van Dijk, ouders van 
Velzen – Hillenaar, overleden fam. van Engelen – Vianen. 
 
Weekinfo 
    26e zondag door het jaar 

Zo. 25 sept 9.00 Eucharistieviering pater Hoogland 

    Dames- en herenkoor 

    Koffiedrinken na de viering 

       

Ma. 26 sept 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

Vr. 30 sept 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

       

    27e zondag door het jaar 

Za. 1 okt 19.00 Eucharistieviering pater Hoogland 

    Jongerenkoor  

Ma. 3 okt 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

Do. 6 okt 14.00 Eucharistieviering (alg. 
ziekenzalving) 

pastor Kuipers 

Vr. 7 okt 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

       

    28e zondag door het jaar 

Zo. 9 okt 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    Dameskoor  

    Koffiedrinken na de viering 

       

Ma. 10 okt 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

Do. 13   okt  Vijverhof viering vervalt 
ivm verbouwing 

 

Vr. 14 okt 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    29e zondag door het jaar 

Za. 15 okt 19.00 Eucharistieviering 
Middenkoor 

pastor Kuipers 

     


