
 

 

12e jaargang no.21 periode 8 /m 23 oktober 2022 

 
Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
H.-Josephkerk 
Aalberseplein 2, Gouda 
tel. (0182) 523801  
 
Het Pastoraal Team is te bereiken via 
tel. (0182) 513056 
 
Pastor van dienst 
Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, 
 belt u naar de pastor van dienst: 
tel. (0182)-586036. 
 
Secretariaat  
voor Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda; Geopend:  
Ma, wo, vr, van 09.30 - 12.00 uur  
tel. (0182) 523801 
E-mail: gouda@sintjandd.nl 
 
Ledenadministratie: Gouda 
E-mail:  leden.gouda@sintjandd.nl 
 
Rekeninggegevens: 
Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
Kerkbijdragen: 
IBAN: NL28INGB 0002 902 532 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
Overige betalingen en giften 
IBAN: NL93RABO 0361 413 785 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
 
Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
IBAN: NL90RABO 0343 000 911 
t.n.v. Sint Johannes’ Onthoofding Moordrecht 
 
Kerk St. Johannes' Onthoofding 
Oosteinde 23, Moordrecht 
Postbus 86, 2840 AB Moordrecht  
tel. (0182) 523801 
E-mail: moordrecht@sintjandd.nl 
 
Kopij voor het volgende blad  
uiterlijk 17 oktober 2022 
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail  
Infoblad@sintjandd.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozenkrans bidden 

 
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 
inneemt bij veel mensen. Onze zorgen, onze vragen, 
onze dankbaarheid, leggen wij neer bij Maria door het 
aansteken van dit kaarsje. In de oktobermaand 
gedenken we Maria extra door het bidden van de 
rozenkrans met elkaar in dinsdag-ochtendviering om 
8.40 uur in de kapel op de R.K. Begraafplaats. U wordt 
van harte uitgenodigd mee te bidden en te vieren. En 
op zondag 16 oktober om 16.00 uur zal er in 
Waddinxveen in de Sint Victorkerk een (parochie breed) 
Marialof worden gehouden. Voorganger is pastoor van 
Klaveren. 
U bent hier ook van harte welkom. 
 

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 dat als het later een keer echt nodig is, 
er dan misschien geen priester beschikbaar is om het H. 
Sacrament toe te dienen.  
Wanneer u in de viering de ziekenzalving wilt ontvangen, 
kunt u zich inschrijven op de lijst die achter in de kerk ligt. 
Of u kunt zich aanmelden via het secretariaat. Graag vóór 
19 oktober. 
Indien u vervoer nodig heeft kan dat geregeld worden.  
Uw familie mag en kan hierbij aanwezig zijn. 
Na de viering is er soep met brood, koffie en thee. 
Er ligt een folder over de ziekenzalving achter in de kerk. 
 
De Contactgroep 
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VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 
Periode 8 oktober t/m 23 oktober 2022 
 
Zaterdag 8 oktober 
17.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek- de Jong 
 
Zondag 9 oktober 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Hoogland  
 
Gebedsintenties Gouda 
Thea en Pancras Mooren-De Knegt; Tonnie Savenije 
haar ouders en zus Cia; Echtpaar Erberveld-Streng; 
Joop de Vos; Rosie Maes; Antonio Pires Esteves 
Soares; Toos Windt-Evers; Dick Koemans 
 
Dinsdag 11 oktober 
8.40 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Rozenkrans bidden 
Voorganger: gebedsleider 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: pastoor Van Klaveren 
 
Vrijdag 14 oktober 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Zaterdag 15 oktober 
8.45 uur H.-Josephkerk 
Pelgrimini  
Voorganger: gebedsleider 
17.30 uur 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Familie. 
Glissenaar-Blonk; Ton Glissenaar 
 
Zondag 16 oktober 
11.00 uur H. Josephkerk  
Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor Van Klaveren en pastor Van 
Winden 
Ankerzondag en afscheid van pastor Van Winden 
Gebedsintenties Gouda 

Antonio Pires Esteves Soares; Dick Koemans 
 
Dinsdag 18 oktober 
8.40 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Rozenkrans bidden 
Voorganger: Gebedsleider 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Vrijdag21 oktober 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Zaterdag 22 oktober 
17.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
Algemene ziekenzalving 
Collecte voor missiezondag 
Na afloop soep en broodjes 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
Collecte voor missiezondag 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong 
 
Zondag 23 oktober 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger  
 
Gebedsintenties Gouda 
Overleden ouders Determan-van den Hoogen; Ouders 
Van Leeuwen-van der Woensel en ter ere van het H. 
Hart; Bertus Wijnen; Antonio Pires Esteves Soares; 
Geboortedag Cornelis van Treijen; Dick Koemans; 
Louis ten Broeke 
 
Zorgcentra 
 
Zondag 9 oktober 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Boomaerts en P Geurts 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Woord- en Communieviering  
Voorganger: Pastor M van Dijk 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Woord- en Communieviering  
Voorganger: Pastor A. de Jong 
10.30 uur GGZ Rivierduinen  
De Berk Krugerlaan 78 
Oecumenische viering 
 
 
Zondag 16 oktober 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
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Woord- en Communieviering 
Voorganger: G. Postma 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Protestantse kerkdienst en H. Avondmaal 
Voorganger: Ds. A. Admiraal 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Protestantse kerkdienst 
Voorganger: Louise Blok 
 
Vrijdag 21 oktober  
Irishof Middenmolenplein 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers en pater Boomaerts 
Algemene ziekenzalving 
 
Zondag 23 oktober 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: G. Postma  
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: B. Robben 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Nabor Langstraat 
 
Kerkplein 15 
Het programma is elke zondag 9.00-12.00 uur te 
beluisteren via Gouwestad Radio FM 106,2, kabel 97,7 
en internet www.gouwestad.nl. 
 

PERSONALIA 
 

Overleden 
24-09-2022: Leon van der Pool, 19 jaar 
25-09-2022: Maria Wijsman, 100 jaar 
 

MEDEDELINGEN 
 

Algemeen 
 
Wereldjongerendagen 
In oktober en november gaat het 
Wereldjongerendagen(WJD)-Kruis op tour, en geloof 
het of niet Gouda staat op de route! 
Ben jij er ook bij? 
Vlak voor de eerste editie van de 
Wereldjongerendagen in 1983 gaf Paus Johannes 
Paulus II een houten kruis aan de jongeren om 
gezamenlijk in geloof op te trekken naar de WJD. Sinds 
dien heeft het kruis een speciale plaats bij elke editie 
van de WJD en in de aanloop er naar toe. Het kruis is 
afgelopen zomer naar Nederland gezonden en begint 
op 14 oktober aan zijn tour door de bisdommen van 
Nederland. 
Alle parochianen, jongeren, pelgrims, gelovige en 
geïnteresseerde zijn van harte welkom om dit 

bijzondere kruis met ons te verwelkomen in Gouda. U 
kunt op elk moment in de planning aansluiten. 
Op 24 oktober zal het WJD-kruis naar de H-Joseph 
kerk in Gouda komen, waar het kruis in een eucharistie 
viering verwelkomt zal worden door Pastoor van 
Klaveren en ieder die erbij kan zijn. Na de 
eucharistieviering is er een nachtwake, u bent van 
harte welkom en kan op ieder moment aansluiten. 
Dinsdagochtend, 25 oktober, zullen we met Pastor 
Rob Lijesen in de ochtend het evenement afsluiten 
met een gebedsviering. Het kruis gaat vervolgens 
opweg naar de volgende parochie. 
De Planning op een rijtje: 
24 oktober 
• 19:30 eucharistieviering met Pastoor van 
Klaveren 
• 20:30 nachtwake (u bent van harte welkom en 
kan op ieder moment instromen, de deuren blijven 
open.) 
25 oktober 
• 08:00 gebedsviering met Pastor Rob Lijesen 
Wilt u helpen bij dit evenement dan kunt u zich 
daarvoor aanmelden bij wjd@sintjandd.nl 
Verdere informatie over het kruis en de route vindt u 
op https://wjd.jongkatholiek.nl/wjdkruis/ 
 
Wereldmissiemaand  
Komende maand staan we stil bij de projecten die 
Missio ondersteund in de grootste sloppenwijk van 
Nairobi. Mensen blijven toestromen naar deze stad in 
de hoop op een betere toekomst. De mensen wonen 
opeengepakt en de hygiëne is een groot probleem. 
Gelukkig kunnen we met elkaar hulp bieden dankzij 
onder anderen de Little Sisters of Jesus die helpen bij 
het vormen van gemeenschappen en bij het opzetten 
van kleine ondernemingen met behulp van 
microkredietgroepen. Ook seminaristen en priesters 
staan de bevolking bij in hun geestelijke en fysieke 
noden. Pater Serge Patrick zette de jeugdbeweging 
“Younib” destijds op om jongeren te bereiken hun 
creativiteit en talenten te ontdekken zodat zij 
wegblijven uit het criminele circuit. Helpt u deze 
maand mee om hun werk in deze stad te kunnen 
blijven voorzetten? We collecteren in het weekend van 
1-2 oktober, “Wereldmissiedag van de Kinderen”, en in 
het weekend van 22-23 oktober, “Wereldmissiedag”, 
tijdens de vieringen. Mogen de mensen in Nairobi ook 
rekenen op uw gebed en financiële steun? 
 
Omzien naar elkaar  
Omzien naar elkaar is juist in deze moeilijke tijden 
noodzakelijker geworden. Omzien naar elkaar is ook 
het motto van de PCI, Parochiële Charitas Instelling. 
Wij als PCI hebben de mogelijkheid om mensen in 
acute nood te hulp te schieten. Wanneer u denkt 
hiervoor in aanmerking te komen, neem dan gerust 
contact met ons op. Wij bespreken dan samen met u 
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hoe we u het best kunnen helpen. Ook is het mogelijk 
dat we u doorverwijzen naar een andere hulpinstantie. 
Weet u iemand die acuut hulp nodig heeft, wijs 
hem/haar dan op de PCI. Privacy is absoluut 
gewaarborgd, dus schroom niet. De 
contactmogelijkheden vindt u op https://pci-
werkgroepgouda.nl/contact 
 
Alphacursus 
Alpha bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten 
waarbij je op een ontspannen manier meer ontdekt 
over de basis van het katholieke geloof. Het is gratis, 
leerzaam en ook gewoon leuk! 
Doe mee 
Elke avond begint met een gezellige maaltijd, waarna 
een spreker op een begrijpelijke manier uitleg geeft bij 
de hoofdvraag van die avond. Ze gaan in op vragen 
als: Wie is Jezus? Waarom stierf Hij aan het kruis? 
Waarom en hoe kun je bidden? En hoe zit het met de 
Kerk? In gespreksgroepen praat je hierover verder 
onder begeleiding en in ontspannen sfeer. 
De nieuwe cursus start op woensdag 5 oktober met 
een informatieavond. De avonden vinden plaats in de 
Antoniuszaal van 18.15 tot 21.30 uur. Aanmelden of 
meer informatie: alphacursus@sintjandd.nl of 06-
22892468 
 

Gezocht: enthousiaste coördinator voor 
Inloophuis Domino! 
Onze coördinator gaat na 15 jaar het inloophuis 
verlaten. Neem jij haar plek in? 
Kijk op www.inloophuisdomino.nl voor de vacature. 
 

YouTube kanaal Parochie Sint Jan de Doper  
Op onze website vindt u ook een link naar het 
YouTube-kanaal van de parochie: 
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul
9LnETcPJ2Q .  
Hierop staan diverse opnames, die u zo op uw gemak 
nog eens kunt bekijken. 
 
Livestreamvieringen in de parochie 
Boskoop via www.kerkomroep.nl  
Bodegraven via www.kerkdienstgemist.nl  
Gouda via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-
H-Josephkerk 
Moordrecht via 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358 . 
Reeuwijk via www.kerkomroep.nl 
Waddinxveen via www.kerkomroep.nl 
De links staan ook op het vieringenrooster op 
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html  
 

Stipendia 
Het tarief voor gebedsintenties voor Gouda en 
Moordrecht is € 10,00. 
Voor informatie over de andere tarieven kunt u terecht 
bij het Locatiesecretariaat. 

 
H. Antonius van Padua 

 
Geluidsinstallatie  
Het geluid in de kerk is op dit moment niet optimaal. 
Achter de schermen zijn we dan ook druk bezig met 
het bedenken van de juiste oplossing. Tijdens de 
vieringen van 15 en 16 oktober zullen we een test doen 
met een nieuwe geluidsinstallatie. Graag horen we na 
afloop van deze vieringen wat u van het geluid vond 
tijdens dit weekend. U kunt uw reactie mailen naar: 
coordinatieteam.gouda@sintjandd.nl of ons na de 
viering persoonlijk melden hoe het geluid klonk. Jos 
Kluiver, Matthij Moons, Morgan de Koning- Ward, 
Angelique Deichmann 
 
Gerarduskalender 2023 
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 georganiseerd. 
(Zie ook: www.kloosterwittem.nl) 
De Gerarduskalender is verkrijgbaar tijdens de 
openingsuren van het secretariaat en kost € 9,00 
per stuk. Het is ook mogelijk om de kalender aan 
te schaffen tijdens de weekendvieringen van 15 
oktober t/m 13 november bij de gastvrouwen/-
heren van het welkomstteam. In dat geval kunt u 
alleen met gepast geld betalen. 
 
Bloemetje van de week in Gouda 
In de maanden augustus en september kregen de 
volgende parochianen een bos bloemen:  
Augustus 
   07-08   Martin en Joke Versluis 
   14-08   Dhr. Leo Moons 
   21-08   Dhr. Boere 
   28-08   Dhr. en mevr. van Vliet 
September 
    04-09   Dhr. en mevr. Verhoeven 
    11-09    Dhr. Gerard Olsthoorn 
    18-09    Dhr. Hans den Hartog 
    25-09    Mevr. Toos Roes 
U wordt allen uitgenodigd parochianen voor te dragen. 
Wilt u de voorstellen mailen naar 
bloemetje.gouda@sintjandd.nl  of via het secretariaat 
0182-523801 

https://pci-werkgroepgouda.nl/contact
https://pci-werkgroepgouda.nl/contact
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html
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Ontbijtbijeeenkomsten 
De Diaconie-Gouda heeft het voornemen om een 
oude traditie uit de OLV weer te gaan opstarten.  
Het gaat om de ontbijtbijeenkomsten die altijd eens in 
de maand op vrijdag werden georganiseerd.  
We gaan nu de ontbijtbijeenkomsten in de 
Antoniuszaal van de H. Josephkerk houden.  
Het eerste ontbijt is vrijdag 21 oktober van 9.15 uur tot 
10.15 uur. Aanmelden daarvoor is niet nodig en aan het 
ontbijt zijn geen kosten verbonden. De tweede 
ontbijtbijeenkomst is op 28 november. 
Wilt u graag eens gezellig met anderen ontbijten, dan 
bent u van harte welkom. 
 
Pastor op Bezoek 
Behoefte aan een gesprek met een pastor? 
Vraag dit aan via Pastor op Bezoek: 
Vul een kaartje in en stop die in de PoB-box,  
of vraag aan via www.sintjandd.nl of via uw 
secretariaat. 
 

St. Johannes' Onthoofding 
 
Telefonisch contact secretariaat Moordrecht 
Aangezien het secretariaat van de geloofsgemeenschap St.-
Johannes’ Onthoofding meestal niet bezet is, dient u voor 
telefonisch contact het secretariaat van de 
Geloofsgemeenschap H.-Antonius van Padua te Gouda te 
bellen. Tel. (0182) 523801
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