
 
 
 
 
 
 
 

Week 41-42  8 OKTOBER T/M 21 OKTOBER 2022 
 

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 27 OKTOBER 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 9 oktober 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
Wij bidden voor de pas overledenen: Adriaan Kleijweg, Jan van Stijn 
Intenties: Riny Berendse-Westerhof, Fien Doeleman-van der Klauw, Ton van Ginkel, Cor Segers &  
Rie Segers-Gerts, Ans van Ardenne, Fam. Van Rhijn-Boekhorst, overleden familie van Stijn,  
Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 13 oktober 18:30 Rozenkransgebed door een vrijwilliger 
Donderdag 13 oktober 19:00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Wij bidden voor de pas overledenen: Adriaan Kleijweg, Jan van Stijn 
Intenties:  Overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Vrijdag 14 oktober 14:00 Huwelijksviering Dorian Papavoine & Anouk van Croesdijk 
Voorganger Rector Broeders, tijdens de viering wordt Minne Papavoine gedoopt 
 
Zondag 16 oktober 11:00 uur Woord- en Communieviering pastor Lijesen   
Met muzikale medewerking van themakoor His Revolution  
Wij bidden voor de pas overledenen: Adriaan Kleijweg, Jan van Stijn 
Intenties: Cees van den Bosch, Overleden familie van Berkesteijn-Tönis, Johanna Antonia Catharina 
Josepha Aronson-Lips, Arie van der Linden, Joop Wubben & Rita Wubben-van Dam, Dick Lekx &  
Leny Schenk-Jansen 
 
Zondag 16 oktober 16:00 uur Marialof pastoor van Klaveren 
Met muzikale medewerking van een gelegenheidskoor o.l.v. Monique van den Hoogen 
 
Donderdag 20 oktober 10:00 uur Ouderenviering de Rietkraag dhr. Goemans 
 
Donderdag 20 oktober 18:30 Rozenkransgebed door een vrijwilliger 
Donderdag 20 oktober 19:00 Eucharistieviering pastor Kuipers 
Wij bidden voor de pas overledenen: Adriaan Kleijweg, Jan van Stijn 
Intenties:  Cees van den Bosch, Overleden familie van Berkesteijn-Tönis, Arie van der Linden  
Johanna Antonia Catharina Josepha Aronson-Lips, , Joop Wubben & Rita Wubben-van Dam,  
Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen, Overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 23 oktober 11:00 uur Eucharistieviering Pater Peelen   
Met muzikale medewerking van Schola Sint Victor, collecte tijdens viering voor Wereldmissiedag 
Wij bidden voor de pas overledenen: Adriaan Kleijweg, Jan van Stijn 
Intenties: Jan Lam, Wil de Waal-Verschragen, Joop van Berkesteijn & overleden familie van 
Berkesteijn-Heemskerk, Overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
 
 

http://www.sintjandd.n/


Donderdag 27 oktober 18:30 Rozenkransgebed door een vrijwilliger 
Donderdag 27 oktober 19:00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Wij bidden voor de pas overledenen: Adriaan Kleijweg, Jan van Stijn 
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. 
 
 

WERELDMISSIEMAAND 

 
In Oktober 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 22-23 oktober, “Wereldmissiedag”, tijdens de vieringen. Mogen de mensen in 
Nairobi ook rekenen op uw gebed en financiële steun? 
 
 

WIJDING AD VAN LUIJN 
 

Op zaterdag 1 oktober wijdde bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Ad van Luijn 
tot priester voor het bisdom Rotterdam. Dat gebeurde tijdens een eucharistieviering in de HH. 
Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam die door vele mensen uit onze parochie en 
geloofsgemeenschap werd bijgewoond. Zondag waren ook vele getuigen van de eerste H. Mis in de 
Victorkerk. 
 
U kunt de wijding (terug)kijken via: https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-
nieuws/livestream-priesterwijding-ad-van-luijn 
 
 

MARIAMAAND - ROZENKRANSMAAND 

 
In deze Mariamaand bidden we op verschillende plekken in onze 
parochie en buurparochies met elkaar de rozenkrans. 

• Elke maandagmiddag om 14:00 uur in Schoonhoven  

• Elke maandagavond in de viering van 19:00 uur in Boskoop. 

• Elke dinsdagochtend om 08:40 uur voorafgaand aan de viering 
op de R.K. begraafplaats in Gouda. 

• Elke donderdagavond om 18:30 uur voorafgaand aan de 
viering in Waddinxveen. 

• Elke vrijdagmiddag om 15:00 uur in Haastrecht. 
We mogen samen onze vragen, verlangens en verdriet bij onze 
Moeder Maria neerleggen. Bid u deze maand mee? Uiteraard 
houden we ook met elkaar een Marialof deze maand. We zingen, 
bidden en lezen de schrift. Komt u ook naar het Marialof op 
zondag 16 oktober om 16:00 uur in Waddinxveen?   
 
 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/livestream-priesterwijding-ad-van-luijn
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KERSTSTALROUTE IN ZEVENHUIZEN 

 
Afgelopen december 2021 hebben wij de kerststallenroute 
gereden/gelopen in de omgeving van Boskoop. We waren zo 
verrast, dat we het idee hebben opgepakt om ook in Zevenhuizen 
een dergelijke route te gaan organiseren. Het vindt plaats in vele 
dorpen in Nederland. Het is de bedoeling om een kerststal achter 
het raam te zetten of buiten, zodat bezoekers die rondlopen of 
fietsen deze kunnen bezichtigen.  
Hopelijk wordt dit een jaarlijkse traditie. We zoeken deelnemers en 
medestanders die mee willen doen, om er met z’n allen een succes 
van te maken. Stuur een bericht naar andrehenny01@t-
mobilethuis.nl of via de Faceboekpagina: Kerststalroute 
Zevenhuizen om je aan te melden als deelnemer of voor meer informatie  
Met vriendelijke groeten, Andre en Henny  
 

 

VANUIT SAMENSPRAAK 

 
Eind september was de jaarlijkse PAX vredesweek met als thema ‘Vrede: wie durft?’. Dit jaar lijkt de 
vredeweek belangrijker dan ooit met de oorlog in Oekraïne zo dichtbij. De liturgie die samengesteld 
was voor de vredesweek reikte ons een prachtig gedicht aan: 
 
Mijn leven is een splinter aan de tijd, 
Mijn leven is een splinter aan de tijd, 
een oogwenk slechts van een oneindig heden. 
 
Een verre ster, stofje van eeuwigheid, 
kind van mijn tijd ben ik, zonder verleden. 
Mijn toekomst komt nu ik geboren ben: 
genadig ogenblik tussen de tijden.  
 
Werk van Gods hand en letter uit zijn stem 
ben ik, een grasje uit zijn weidse weide. 
Mijn tijden zijn in Gods verheven hand. 
 
Geluk van uren duurt als duizend jaren. 
De tijd ontschiet mij gaande naar het land 
van God. Altijd zal Hij mij wél bewaren 
Wonno Bleij 
 
Vooruit kijken doe we ook: in het bijzonder de activiteiten die dit najaar op de planning staan. Op 
woensdagavond 16 november 2022 organiseert Samenspraak in samenwerking met de 
werkgroep Verdieping een gezamenlijke gespreksavond over deze recente (2020) encycliek, ofwel,  
herderlijk schrijven  van paus Franciscus. De avond wordt ingeleid door pastor Winfried Kuipers. 
Daarna kunnen we met een hopelijk oecumenisch samengesteld gezelschap, onder leiding van 
leden van Samenspraak, spreken over de essentie van de encycliek. 
Alle gemeenteleden van ’t Spectrum, de Remonstrantse Gemeente en parochianen van de R.K. 
geloofsgemeenschap St. Victor en alle andere belangstellenden worden uitgenodigd in de 
Victorzaal van de St. Victorkerk aan de Zuidkade. Aanvang 20.00 uur.  
U bent van harte welkom. Graag aanmelden bij Evalien de Haan: evalien.zijlstra@planet.nl  
Verder zijn de voorbereidingen voor de oecumenische adventsvesper in volle gang. Houdt u de 
zondagavonden in de adventstijd alvast vrij hiervoor?  
Namens Samenspraak, 
Ruud Vink  
 

 

mailto:andrehenny01@t-mobilethuis.nl
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ALLERZIELEN 

 
Elk jaar met Allerzielen gedenken we de overledenen, met name de overledenen van het afgelopen 
jaar. We doen dit samen, met woorden en rituelen, het aansteken van kaarsen en het noemen van 
de namen van de overledenen van het afgelopen jaar. In onze geloofsgemeenschap wordt met 
Allerzielen ’s avonds 2 november om 19:30uur een gebedsdienst gehouden in de Victorkerk om 
in het bijzonder te gedenken degenen die in de periode van eind oktober 2021 tot eind oktober 
2022 ons (zijn) ontvallen, en diverse oud pastors en diakenen.  
We nodigen u van harte uit voor deze gebedsdienst om samen uw dierbare overledenen te 
gedenken en troost te vinden voor verdriet op onze levensweg. Er is vóór de gebedsdienst geen 
herdenkingsdienst op de begraafplaats van de Victorkerk. Wel kunt u op eigen gelegenheid vóór de 
gebedsdienst naar de begraafplaats gaan. De begraafplaats is verlicht. Ook na afloop van de 
gebedsdienst wordt u de gelegenheid gegeven om naar de begraafplaats te gaan. Na de 
gebedsdienst zal er voor belangstellenden koffie en thee worden aangeboden in de Victorzaal. 
 

ANKERZONDAG 
 

Zondag 16 oktober is er weer de Ankerzondag in en rondom onze parochiekerk in Gouda. Elkaar 
ontmoeten en samen met leeftijdsgenoten zoeken naar verdieping in ons geloof en aansluitend 
samen de eucharistie vieren. U bent weer vanaf 09:15 uur welkom om deel te nemen. Nog nooit 
geweest? Laat u verassen, we verwelkomen u graag! 
Tijdens de H. Mis op de Ankerzondag, 16 oktober, nemen we afscheid van onze pastoraal werkster 
Saskia van Winden. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen. 

  
HERFSTVAKANTIE 

 
Tijdens de herfstvakantie van 24 tot en met 28 oktober is het secretariaat alleen op afspraak 
geopend. Wilt u dus langskomen, belt u van te voren even of er iemand aanwezig is dan weet u 
zeker dat u niet voor een gesloten deur staat. Mail wordt in de vakantie iedere dag gelezen en waar 
nodig beantwoord. Het antwoordapparaat wordt om de paar dagen afgeluisterd. 
Voor dringende pastorale vragen kunt u bellen met de pastor van dienst: 0182-639586. Spreekt u 
een boodschap in als de pastor niet direct de telefoon kan beantwoorden. U wordt dan zo spoedig 
mogelijk teruggebeld. 
 

HET WERELDJONGERN-KRUIS OP TOUR 

 
Wilt u uw (Klein)kind laten zien dat het niet de enige is die naar de 
kerk gaat? Dan is dít een fantastisch moment om samen mee te 
maken! Binnenkort verblijft het WJD-kruis, één van de symbolen van 
de wereldjongerendagen (WJD) én ons geloof, voor drie weken in 
Nederland. Op maandagavond 24 oktober komt het kruis bij de H.-
Josephkerk in Gouda aan, waar het een nachtje bij ons in de 
parochie zal blijven. Die avond beginnen we om 19.30 uur met een 
H. Mis met pastoor Van Klaveren en de band Lux, waarna vanaf 
20.30 uur de hele nacht zal worden gewaakt bij het kruis. Je kunt 
komen en gaan wanneer je daar behoefte aan hebt. Op 
dinsdagochtend 25 oktober zal pastor Leijsen om 8.00 uur een 
gebedsviering bij het kruis houden, waarna het kruis weer verder 
reist naar een volgende bestemming. 
 

Naast nieuwsgierige ouderen zullen er deze dagen voornamelijk heel veel jongeren naar onze 
parochie komen. Wilt u ook getuigen zijn van dit bijzondere moment, wees welkom om aan te 
sluiten! 
 
Ga voor meer informatie naar https://www.sintjandd.nl/event/het-wereldjongerendagen-kruis-op-
tour/ of mail wjd@sintjandd.nl.  
 

https://www.sintjandd.nl/event/het-wereldjongerendagen-kruis-op-tour/
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CONCERT CONCORDIA 

 
Concordia Waddinxveen geeft op zaterdag 22 oktober a.s. weer haar jaarlijkse Victorconcert. Het 
concert is gratis, iedereen is welkom om 20.00 uur in de St. Victorkerk in Waddinxveen. Het 
programma wordt dit jaar in het thema Royal voor u ten gehore gebracht in de breedste zin van het 
woord! 
 
 

SLUITINGSBEVAART NAAR KEVELAER 

 
Het jaar loopt ten einde, niet alleen het kalenderjaar maar in Kevelaer betekent dit ook dat het 
bedevaartjaar 2022 ten einde loopt. Dit wordt op plechtige wijze officieel afgesloten. Het is een 
bijzonder moment, de sluiting duurt tot het komend voorjaar en dan zal het seizoen weer plechtig 
geopend worden op maandag 1 mei 2023. 
 
Zoals voorheen organiseert de Haagse Bedevaarten in dit jaar, met inachtneming van alle 
voorschriften, deze reis naar Kevelaer van 31 oktober t/m 1 november. Hierbij kunt u aanwezig 
zijn. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze website www.bedevaart.nl , mailen naar 
dehaagsebedevaarten@gmail.com of bellen met 06-49890002. 
Ineke Huitema, secretaris Haagse Bedevaarten 
 
 

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 is 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 29 oktober 
 
Boekenmarkt  
Op 8 oktober vindt er weer een boekenmarkt plaats. Om 9.30 uur gaan de deuren open en kan 
iedereen tot 15 uur zijn of haar keus maken uit het grote aanbod van boeken, cd’s, dvd’s, puzzels, 
spellen, gelegenheidskaarten, maar ook speelgoed en religieuze artikelen. Ook is er weer een flink 
assortiment jam, wijn en kaarsen. U bent van harte welkom. Er kan gepind worden.  
 
 

https://www.vac-victorkerk.nl/
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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 gestopt zijn. 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 een groot aantal soorten overheerlijke, zelfgemaakte jam. In drie 
verschillende maten. U kunt jam kopen in het VAC-winkeltje en via het secretariaat 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): 29 oktober 
- Klaverjassen: 7 oktober, 4 november en 2 december 
- 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 21 oktober, 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 
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