
 
 
 
 
 
 
 

Week 43-44  22 OKTOBER T/M 4 NOVEMBER 2022 
 

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 10 NOVEMBER 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 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 Kleiweg, Jan van Stijn 
Intenties: Jan Lam, Wil de Waal-Verschragen, Joop van Berkesteijn & overleden familie  
van Berkesteijn-Heemskerk, Zach van der Poel, Frieda Boer-Uit het Broek, Fred Nijssen,  
Barbera van Vliet-De Bruijn, Kees Verkleij, Jan Zaad & Ans Zaad-Ultee, Marijke van der Loo-Smeele, 
Frans Redegeld, Arie van der Linden,  Overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
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 Kleiweg, Jan van Stijn 
Intenties:  Overleden familie van Stijn,  Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 30 oktober 11:00 uur Woord- en Communieviering Diaken Schuurmans 
Met muzikale medewerking van organist dhr. Koolmees & cantor dhr. de Groot 
Wij bidden voor de pas overledenen: Adriaan Kleiweg, Jan van Stijn 
Intenties: Overleden ouders Verbakel-Steenkamer, Jan Boekhorst & Riet Boekhorst-den Hollander 
 
Woensdag 2 november 19:30 Allerzielen gebedsviering met gebedsleider dhr. Goemans  
We gedenken in deze viering speciaal de overledenen van het afgelopen jaar  
Met muzikale medewerking van Themakoor His Revolution 
Intenties: Jan Boekhorst & Riet Boekhorst-den Hollander, Kees van der Klauw, Jan & Patrick Vaesen, 
Moeder Teresa en de Paus, Joop van Berkesteijn, overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk,  
Peter Vink, Joop Wubben & Rita Wubben-van Dam, Alle overleden leden van                                   
Themakoor His Revolution 
 
Donderdag 3 november 10:00 uur Ouderenviering in de Rietkraag pastor Kuipers 
& Algemene Ziekenzalving 
Donderdag 3 november 19:00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Wij bidden voor de pas overledenen: Adriaan Kleiweg, Jan van Stijn 
Intenties: Overleden ouders Verbakel-Steenkamer, Jan Boekhorst & Riet Boekhorst-den Hollander 
Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 6 november  11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers   
Met muzikale medewerking van Voces Novae, deurcollecte voor de Willibrordstichting/Oecumene 
Wij bidden voor de pas overledenen: Adriaan Kleiweg, Jan van Stijn 
Intenties: Gerard Heemskerk, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Alie Bunnik,  
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Ton van Leeuwen, Maria Elizabeth Theresia Moons-van Wijk & 
Kleine Annie Moons, Johan Sluys, Overleden familie Verweij-van Berkesteijn, André Eggermont, 
Johannes Rip, Leonardus Hogenelst & Catharina Hogenelst-Rip, Overleden familie van Stijn,   
Overl. Fam. Rip-Nederhoff 

http://www.sintjandd.n/


 
Zondag 6 november 13:00 uur Doopviering van Doris Asscheman & Aviana Smith 
 
Donderdag 20 oktober 19:00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren 
Wij bidden voor de pas overledenen: Adriaan Kleiweg, 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. 
 
 

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. 
De Mariakapel is alleen in de ochtend geopend gedurende deze periode. 
 
 

CORONA MAATREGELEN 

 
Zoals u wellicht in het nieuws ook al vernomen heeft neemt het aantal coronabesmettingen weer 
toe. Op dit moment is de ‘coronathermometer’ van de overheid op verzoek van het RIVM verhoogd 
naar niveau 2: nog geen extra maatregelen, wel extra waakzaamheid. 
De bisschoppen vragen om voorzichtigheid te blijven betrachten. Hun oproep om de algemene 
basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen, geldt nog steeds. Dit betreft de 
basismaatregelen handen wassen, hoesten in de elleboog, geen handen geven, zorgen voor 
voldoende ventilatie, booster/vaccinatie halen zeer aanbevolen en bij klachten testen/thuis blijven.  

Voor nu geldt ook: houd rekening met elkaar, ook met diegenen die graag afstand willen houden, 
en/of een mondkapje dragen, “Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie 
veilig mee kan vieren”, aldus de bisschoppen. 

 

ENERGIE 
 

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn: de stijgende energiekosten. Ook bij onze kerk gaan we er 
niet aan ontkomen. Wanneer we geen maatregelen treffen zal de energierekening fors stijgen. We 
zijn bezig in kaart te brengen hoe we ons verbruik kunnen terugbrengen. Ook willen we de 
verwarming in de kerk lager zetten. Wilt u hier rekening mee houden en u warm kleden? 
Wij hopen op uw begrip als u de kerk binnenkomt die aankomende herfst en winter minder warm 
gestookt wordt.  
De donderdagavondvieringen zullen vanaf november in de Victorzaal gehouden worden. 
 
Privé biedt de gemeente de energietoeslag aan voor alle inwoners met een minimum inkomen.  
Dit gaat om een bedrag van 1300 euro. De energietoeslag kan nog tot 1 december 2022 
aangevraagd worden. Voor meer informatie en voorwaarden kunt u kijken 
op: https://www.waddinxveen.nl/aanvragen-energiekostenenergietoeslag-voor-inwoners-met-een-
laag-inkomen 
 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.waddinxveen.nl/aanvragen-energiekostenenergietoeslag-voor-inwoners-met-een-laag-inkomen
https://www.waddinxveen.nl/aanvragen-energiekostenenergietoeslag-voor-inwoners-met-een-laag-inkomen


 

ALLERHEILIGEN 1 NOVEMBER / ALLERZIELEN 2 NOVEMBER 

 
Elk jaar vieren we Allerheiligen en Allerzielen. We herdenken onze heiligen en martelaren en een 
dag later onze overledenen en 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. In 
onze parochies worden er in alle geloofsgemeenschappen op diverse manieren aandacht aan 
geschonken.  
 
Allerheiligen 1 november 
- Gouda   19:30 uur parochie brede Eucharistieviering in de Josephkerk 
- Schoonhoven  19:30 uur Eucharistieviering in de Bartholomeuskerk 
 
Allerzielen 2 november 
- Bodegraven  19:30 uur Gebedsviering in de Willibrorduskerk 
- Boskoop Vanaf 14:00 uur noemen we de overledenen van de afgelopen 100 jaar.  

                           19:30 uur Gebedsviering in de Joannes de Doperkerk 
- Gouda   11:00 uur parochie brede Eucharistieviering in de Josephkerk 

19:30 uur Gebedsviering in de kapel van de R.K. begraafplaats 
- Haastrecht  19:30 uur Gebedsviering in de Barnabaskerk 
- Moordrecht  19:30 uur Gebedsviering in de Johannes'Onthoofding 
- Reeuwijk   19:30 uur Gebedsviering in de Petrus en Pauluskerk 
- Schoonhoven  19:30 uur Gebedsviering in de Bartholomeuskerk 
 
- Waddinxveen  19:30 uur Gebedsviering in de Victorkerk 

We nodigen u van harte uit om samen te vieren en 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 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. 

 
 

WIJ GEDENKEN 2 NOVEMBER 2022 
 

24 november 2021 Johannes Sluys 
  7 december 2021 Cornelis Segers 
28 januari 2022 Zacharias Bernardus van der Poel 
22 februari 2022 Catharina Helena Maria de Jong-van Teijlingen 
12 maart 2022 Johanna Antonia Catherina Josepha Aronson-Lips 
  4 april 2022  Martinus Johannes van Est 
  4 april 2022  Hugoline van Est-Riethoven 
29 april 2022  Johannes Cornelis Antonius Landman 
17 mei 2022  Andreas Josephus Koot 
10 juni 2022  Catharina Theresia Hogenelst-Rip 
12 juni 2022  Joannes Josephus Wubben 
12 juli 2022  Gerardus Hendrikus Bresser 
27 juli 2022  Anna van Ardenne-Schoenmaker 
28 juli 2022  Petrus Vink 
24 augustus 2022 Ellen Victoria Perreijn-Lutzenberger 
25 september 2022 Johannes Marinus Franciscus van Stijn 
  2 oktober 2022 Adrianus Johannes Kleiweg 
 

“Jou herinneren is stilstaan om verder te kunnen gaan” 

(Marinus van den Berg) 
 
 



 

BANNEUXDAG 

 
Helaas moet wij u tot onze spijt mededelen dan de jaarlijkse Banneuxdag, welke gehouden zou 
worden op 12 november 2022 in Pijnacker geen doorgang zal hebben. 
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 
Namens het Banneuxcomite, Ellen van Rheenen 
 
 

GOEDE HERDER CATECHESE 

In november starten we in onze parochie met de Catechese van de Goede Herder. Een methode 
die jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar de kans geeft om op een ervaringsgerichte manier 
kennis te maken met ons katholieke geloof. Op woensdagmiddag 2 november is er tussen 15:00 
en 16:00 uur een informatiebijeenkomst voor de ouders, grootouders en de kinderen bij onze 
parochiekerk in Gouda. Komt u ook met uw kind of kleinkind? 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

 
Vanaf dit schooljaar (2022/2023) is binnen de St Jan de Doper parochie besloten om het 
voorbereidingstraject voor de Eerste Heilige Communie uit te breiden. Het voorbereidingstraject is 
erop gericht dat u als gezin meer betrokken wordt bij de kerk en het geloof. 
 
We starten op zaterdag 4 februari 2023. Die middag maakt u kennis met de gezinnen/kinderen 
vanuit de hele parochie, die zich voorbereiden op de EHC. Het programma die middag staat in het 
teken van Maria Lichtmis. Tijdens het verloop van het traject wordt u regelmatig uitgenodigd voor 
activiteiten in de diverse geloofsgemeenschappen binnen de parochie, en zijn er voor uw kind een  
6 tal voorbereidingslessen.  
De viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats in mei/juni 2024. 
 
Voor meer informatie nodigen wij u uit voor de ouder informatieavond op 22 november 19.30-
21.15 uur in de Antoniuszaal van de Josef kerk te Gouda. 
U kunt uw kind aanmelden voor ouderavond en de Eerste Heilige Communie door een mail te 
sturen naar eerstecommunie@sintjandd.nl  
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het Pastorale team en de werkgroep Eerste Heilige Communie. 
 
 

ALPHA CURSUS – HELPT U MEE? 

 
De Alpha cursus is weer gestart in onze parochie!  
Tien avonden verdiepen de deelnemers zich in ons christelijk geloof. De opkomst is groot en we 
hebben uw hulp nodig! Wilt u het keukenteam één of meerdere avonden ondersteunen? “Vele 
handen maken licht werk” Stuur een e-mail naar parochie@sintjandd.nl of het alpha-team 
alpha@sintjandd.nl. Dit is een mooie kans om uw geloof handen en voeten te geven! 
 
 

TUSSENBEIDE 

 
Het bisdomblad tussen beide ligt achter in de kerk voor u klaar 
 
 
 
 
 

mailto:parochie@sintjandd.nl


 

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. 

 

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 vond een goed bezochte boekenmarkt plaats met tussen de 150 en 200 bezoekers. 
De bezoekers / kopers konden kiezen uit een grote hoeveelheid boeken, cd's en dvd's. Deze keer 
waren ook de puzzels erg populair. Hoewel veel mensen contant afrekenen, wordt er ook veelvuldig 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te pinnen. De opbrengst was deze keer om en nabij de 
2.000 euro, een geweldig resultaat! Er is ontzettend veel werk verzet door de sjouwers, bouwers en 
inrichters en zeker ook omdat dit allemaal dubbel gebeurt: opbouw én afbouw binnen 2 dagen. Dus 
heel veel dank aan iedereen die deze dag weer tot dit klinkende succes heeft gemaakt. De 
volgende boekenmarkt sluit een half uur eerder, om 14:30 uur omdat het laatste uur altijd erg rustig 
is.  
 
Klaverjassen  
Op 7 oktober was de tweede speelavond van het seizoen 2022-2023. Deze keer zelfs met 24 
deelnemers. Er werd weer fanatiek, maar sportief gekaart. Deze keert had Rinus Reichard de 
hoogste score met 5.347 punten, Ton Steenwinkel werd tweede met 5.210 punten en Dammes van 
Leeuwen goede derde met 5.069 punten. Marjon Wesseling wist haar eerste plaats te behouden, 
Kees Olsthoorn kwam de top-3 binnen op een tweede plaats en Jacques Tschroots zakte een 
plaatsje en staat nu op de derde plaats. De volgende klaverjasavond is op vrijdag 4 november. 

 
 
 

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 datum van de volgende bijeenkomst hoort u in het volgende Victorientje 

 
Hulp gevraagd  
Het hele jaar zijn er verschillende VAC-activiteiten. Daarbij worden we geholpen door een groot 
aantal vrijwilligers. Maar het gebeurt ook dat vrijwilligers stoppen. Daarom blijven we op zoek naar 
nieuwe mensen die mee willen helpen of zelfs taken willen overnemen. Veel handen maakt licht 
werk. Als vast lid voor een activiteit of af en toe als helpende hand. Ben u geïnteresseerd, stuur dan 
een mailtje naar info@vac-victorkerk.nl. Dan nemen we contact met u op. Of schiet één van de 
VAC-leden aan bij een van de activiteiten. 
 
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.  
 
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).  

 
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).  
 
VAC-agenda  
- VAC-inloopavond: volgt 
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 29 oktober 
- Klaverjassen: 4 november en 2 december 
- Bridgedrive: 29 oktober 
- Kerstmarkt: 26 november 
- Oud papier (liever geen karton) brengen: elke maandagochtend 
 
 

COLOFON 

 
Het volgende Victorientje verschijnt op 4 november, 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
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