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Voor u ligt de laatste Voorloper van 2022. We 
kijken vooruit naar de Advent, naar het Kerst-
feest en Nieuwjaar. We doen dat vanuit de 
huidige situatie met de voortdurende oorlog 
tussen Rusland en de Oekraïne, met de stroom 
van vluchtelingen en asielzoekers, met zor-
gen over de kosten van levensonderhoud en 
de prijs van gas en elektra. Het houdt ons al-
lemaal bezig. 

Ondertussen hebben velen moeite met de don-
kere dagen van november en december. Het zijn 
de dagen waarin zij zich ook vaak eenzaam voe-
len. Het gemis aan partners, aan goede vrienden 
en vriendinnen is dan extra voelbaar. Je zoekt ie-
mand die openstaat voor jouw verhaal, met wie 
je jouw eenzaamheid kunt delen. En je ziet op 
tegen de familie-feestdagen van Sinterklaas en 
het kerstfeest.  
 
Wat kunnen we voor elkaar betekenen en welke 
kracht en hoop kunnen we putten uit ons geloof? 
Wat zijn de lichtpunten om ons aan vast te hou-
den? In hoeverre bieden de schriftteksten van 
de Advent ons houvast? Kunnen zij voor ons een 
lichtpunt zijn? En kunnen wij ook zelf een licht-
punt zijn voor elkaar? 
 
Op weg naar het Licht steken we meteen al op de 
eerste adventszondag, op 27 november, de eer-
ste kaars aan, het eerste lichtpunt, en elke week 
daarna komt er een bij tot er vier kaarsen branden. 
Zo zien we met hoop en in verwachting uit naar 

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaat-
selijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij al 
dan niet te plaatsen en in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:  
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.  
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn. 

Leden pastoraal team 

Vlnr: pastoraal werker Lijesen, diaken Schuurmans, 
pastoor Van Klaveren, pastor Kuipers. 
Contact: telefoon 0182-513056, bereikbaar van  
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of via 
parochie@sintjandd.nl 

Pastor van Dienst
Een lid van het pastoraal team is de gehele 
week bereikbaar voor specifieke en dringende 
pastorale vragen. De Pastor van Dienst is telefo-
nisch bereikbaar via 0182-586036. 

De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper, samen met de parochie Sint Barnabas in Haast-
recht en parochie Heilige Bartholomeus in Schoonhoven. De geloofsgemeenschappen van de parochie Sint Jan de Doper:  
St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda; St. Johannes'  
Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk; St. Victor in Waddinxveen. Het Centraal Parochie 
Secretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. Telefoon 0182-513056. E-mail: parochie@sintjandd.nl.  
Website: www.sintjandd.nl.
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Jezus komt onder ons 

Het opzetten van de kerststal is elk jaar weer een 
feest. Een plek maken in huis, de beeldjes voorzichtig 
uitpakken en ze een plaatsje geven in de stal. Het is 
niet zomaar even alles uitpakken en neerzetten.  
Het is mooi om naar de beeldjes te kijken en je af te 
vragen wie jij dit jaar bent in de kerststal. Als je dat 
ieder jaar doet, leer je niet alleen deze Bijbelse perso-
nen kennen, maar pas je jezelf ook in, in de kerststal. 
Ook wij horen daar thuis. Er zijn gelovige mensen, 
zoals Maria, gehoorzame mensen zoals Jozef, armen 
en het uitschot zoals de herders en rijken zoals de 
Koningen. Christus verzamelt ons allemaal rondom 
Hem. De kerststal nodigt ons uit om er steeds naar te 
kijken en er bij te bidden. De herders en wijzen kniel-
den daarbij neer. Dat kunnen ook wij doen, alleen of 
samen, of met (klein)kinderen. Een moment bij de 
kerststal verblijven en bidden. Geef de kerststal een 
waardige plaats en ruim deze niet te snel op. Het is 
Kerstmis tot en met Driekoningen! 
Naast Kerst is er in deze Voorloper ook extra aan-
dacht voor diaconie en caritas. Dat past helemaal in 
onze voorbereiding richting Kerstmis. 

We wensen u allen, en met name de parochianen van 
Schoonhoven en Haastrecht, veel leesplezier. Zalig 
Kerstmis. 

Redactie Haastrecht/Schoonhoven

Reacties naar aanleiding van deze Voorloper kunt u 
sturen naar redactie@sintjandd.nl. 

de dag die komt, de dag van Christus, het Licht 
in ons midden.  
 
Hoopgevend klinken op de eerste adventszondag 
de woorden van de profeet Jesaja: '…de volkeren 
zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een 
ander. En niemand zal nog leren oorlog voeren.’ 
 
Het klinkt te mooi om waar te zijn. Het ziet er nog 
niet naar uit dat binnenkort dit staat te gebeuren. 
Wat doet zo’n tekst ons dan? Helpt dit visioen ons 
om de hoop te bewaren en om ons in beweging 
te brengen? 
 
Johannes de Doper, hij roept ons en zegt: ‘Be-
keert u!’ Hij maakt duidelijk dat er een ommekeer 
nodig is bij ieder mens om samen te werken opdat 
dit visioen van Jesaja werkelijkheid wordt. Het vi-
sioen roept ons op om in beweging te komen voor 
vrede en gerechtigheid. 
 
Wij worden uitgenodigd om een lichtpunt voor 
elkaar te zijn door samen aan de vrede en aan 
het elkaar rechtdoen te werken en zo al doende 
te geloven en te zien dat het licht de duisternis 
zal overwinnen. Wat wij kunnen doen is, gastvrij 
zijn voor vluchtelingen, voor allen die lijden onder 
geweld en oorlog.  
 
En verder vraagt God aan Jesaja deze boodschap 
aan ons over te brengen: ‘Spreek tot allen die de 
moed verloren hebben: vat moed en vrees niet 
want Ik kom naar jullie toe.’ Wat wij kunnen doen 
voor allen die zich depressief en eenzaam voelen 
is hen opzoeken en luisteren naar hun verhaal. 
Wellicht kunnen we zo een lichtpunt voor hen zijn. 
 
Vaak is er nog zo weinig te zien van de goede toe-
komst en daarom laat Johannes de Doper via zijn 
leerlingen aan Jezus vragen: ‘Zijt Gij de komende 
of hebben wij een ander te verwachten?’ Zij en ook 
wij nemen vaak een afwachtende houding aan. 

PASTORALE

Op weg naar het Licht 

Tussenbeide

Binnenkort, of misschien al bij deze Voorloper, ont-
vangt u de Tussenbeide, de informatie- en inspiratie-
krant van het bisdom Rotterdam. Deze wordt u gratis 
aangeboden door het bisdom.

Ò

http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
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Afscheid Saskia van Winden 

De vraag is echter: wat doen wij zelf om de 
weg te bereiden voor Hem die naar ons toe komt? 
 
De profeet Jesaja zegt: ‘… de Heer geeft u ook on-
gevraagd een teken: zie de jonge vrouw zal ont-
vangen en een zoon baren en zij zal hem noemen: 
God-met-ons. Durven wij ons toe te vertrouwen 
aan deze vreugdevolle boodschap? Geloven wij 
in een nieuw begin van leven? Gaan we daarover 
met elkaar in gesprek? 
 
In de Kerstnacht horen we: 
Heden is u een Redder geboren, 
Christus de Heer, 
in de stad van David  
En dit zal voor u een teken zijn: 
gij zult het pasgeboren kind vinden 
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe 
(Lucas 2.11-12) 
 

In dit Kind is het Licht in onze duisternis versche-
nen. Hij vraagt aan ieder van ons om Zijn weg te 
gaan en ook zelf een lichtpunt te zijn voor ieder 
die in het donker geen uitweg meer ziet.  
 
We bereiden ons voor op het komende Kerstfeest. 
Met al onze vragen gaan we op pad. Wat zal de toe-
komst brengen voor hen die lijden onder geweld en 
oorlog, voor hen die op de vlucht zijn? Wat zal de 
toekomst brengen voor ons allen hier? We weten het 
niet. Wat wij kunnen doen is: elkaar vasthouden, zor-
gen voor elkaar, bidden, zingen en geloven dat Je-
zus Christus vanaf zijn geboorte heel het leven met 
ons deelt en in ons verlangen naar vrede en in onze 
vreugde en pijn en verdriet met ons verbonden is.  
 
Een goede voorbereiding gewenst op het Kerst-
feest! 

Paul Schuurmans, diaken

Maar nu is het zover. En dan is het goed! Ik ga 
naar Alphen. Daar ligt ook weer een mooie taak 
voor mij klaar, en daar kijk ik naar uit. Toch in het 
Groene Hart en dus buurtjes van elkaar. En ik ge-
loof zeker dat wij als kerk, als parochies elkaar 
meer en meer nodig hebben. Een samenwerking 
die raadzaam is. We hoeven niet meer in alles het 
wiel uit te vinden. 
We werken immers allen voor hetzelfde doel: Het 
evangelie verkondigen om zo het rijk van God hier 
op aarde al in gang te zetten. Daar gaan we voor. 
De zaadjes voor de catechese zijn gezaaid en ik 
hoop dat jullie hier als parochie snel de vruchten 
van mogen plukken. Ik wil vanaf deze plaats ieder 
danken waar ik mee mocht samenwerken: in het 
team, in werkgroepen, de vrijwilligers, in de ont-
moeting met u en jullie. Dank jullie wel voor het ver-
trouwen dat jullie in mij stelde. Het ga u, jullie, goed 
met de zegen van God de Vader. Dank jullie wel!

Door het vertrek van Saskia van Winden en ook 
van Nellie Plaizier werden pastoraal team en pa-
rochiebestuur geconfronteerd met een aantal 
onvervulde taken. Na rijp beraad hebben we daar 
een aantal creatieve oplossingen voor gevonden. 
Daarbij is onder andere besloten dat we voorlopig, 
gelet op de krappe arbeidsmarkt, geen nieuwe 
pastoraal werk(st)er zullen aantrekken. We heb-
ben binnen onze geloofsgemeenschappen diver-
se talenten gespot die onder de verantwoordelijk-
heid van een lid van het pastorale team zeer goed 
in staat worden geacht de toebedeelde taken en 
verantwoordelijkheden op een goede, professio-
nele wijze ter hand te nemen. 

In dat kader hebben we me-
vrouw Monique Stouthart uit 
Bergambacht bereid gevon-
den een aantal taken op zich 
te nemen. Zij zal een deel van 
de werkzaamheden van het 
Centraal ParochieSecretariaat 
(CPS) op zich nemen en daar-
naast in de rol van assistent 
van het pastoraal team zich 
concentreren op de initiatiesa-
cramenten. Dat houdt in dat zij 

onder verantwoordelijkheid van pastor Winfried 
Kuipers de groepen rond Eerste Heilige Commu-
nie en Vormsel zal begeleiden en coördineren. 
Monique Stouthart heeft haar sporen reeds ver-
diend in de parochies van Haastrecht en Schoon-
hoven en daar bewezen grote affiniteit te hebben 
met de haar toebedeelde taken.

Door de komst van Monique Stouthart naar het 
CPS was het mogelijk om Linda de Graaf, die tot 
op heden hoofd CPS was, vrij te spelen voor an-
dere taken. Onder verantwoordelijkheid van pas-
toor Van Klaveren gaat zij zich inzetten om de in 
gang gezette parochievernieuwing (verder) aan te 
jagen. Mede dankzij een subsidie die we gekregen 
hebben van een externe stichting die dergelijke 
vernieuwingstrajecten een warm hart toedraagt, 
kan Linda aan de slag om nieuwe impulsen te ge-
ven aan de reeds ingezette vernieuwing. Daarbij 
wordt gedacht aan uitbouw van de Alphacursus, 
het in onze parochie implementeren van activitei-
ten die landelijk in het kader van parochievernieu-
wing zijn bedacht, het uitbouwen van de activi-
teiten rond Ankerzondagen e.d. We gaan daar op 
korte termijn zeker meer van horen.

Ook heeft het parochiebestuur besloten de 
PR-activiteiten te intensiveren. We hebben best 
een mooie website, maar de mogelijkheden er-
achter zijn nog lang niet in de volle breedte benut. 
Daarbij wordt gedacht aan het aantrekken van 
een medewerk(st)er om de plannen handen en 
voeten te geven.

Frank Marcus, vicevoorzitter parochiebestuur

Ò

Slotwoord Saskia van Winden tijdens haar af-
scheidsviering op 16 oktober jl.

Beste parochianen,
Ik had hier niet moeten staan! Ik had hier niet wil-
len staan!  Maar toch, sta ik hier al, na al twee jaar! 
Waarom? Dit is eigenlijk niet zo interessant. 
We hebben in de parochie een plan. We willen een 
missionaire parochie zijn. Dit betekent dat we iets 
uit te dragen hebben, en dit klopt natuurlijk ook. 
Als christen hebben we iets uit te dragen. Want 
zoals we ons vandaag en iedere dag voeden met 
zijn Woord, zo wordt ons hart enthousiast. Zo 
groeit in ons het verlangen deze vreugde en liefde 
voor God met anderen te delen.
Zo vergaat het mij in ieder geval. En zo heb ik mij 
ook enthousiast kunnen inzetten, vanuit mijn 
binnenste, daar waar Hij is. En als je enthousiast 
bent, de letterlijke betekenis van dit woord is: ‘in 
God bent!’, dan wil je alleen maar dat anderen: 
kinderen, tieners, jonge mensen die voor de taak 
als opvoeder staan, ook in hun leerling-zijn van de 

Heer mogen groeien.
Daartoe voel ik mij ten diepste geroepen: de lief-
de van God te delen met anderen en hoe mooi 
passend bij de missie van deze parochie: mensen 
blijvend leerling te maken van de Heer, zodat die 
ander in zijn of haar hart ook de liefde van God 
mag ervaren.
Nou, daar was ik dus volop mee bezig in de af-
gelopen twee jaar! In de eerste communie, in het 
vormsel. Met de kinderen, tieners en de ouders. 
Een langer traject opzetten zodat ieder de kans 
krijgt te groeien in zijn of haar leerling- zijn, en zo 
blijvende liefde voor Hem te mogen krijgen.
En dan blijkt dit zo’n omvangrijke taak is, dat an-
dere taken in het gedrang komen zoals de liturgie, 
het voorgaan. Dit is wat ik graag deed en waar-
door ik ook binding kreeg met u, de gemeenschap. 
Dit werd dus niet meer mogelijk en dan moeten 
er helaas andere stappen gezet worden. Helaas, 
omdat ik natuurlijk niet het plan had om ná twee 
jaar alweer op te stappen en naar een andere pa-
rochie te gaan. Ò

Ò

Monique StouthartSaskia van WInden
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Feest van Maria ter Weghe, Maria van Haastrecht Drie parochies in één Voorloper 

Op 18 oktober viert de katholieke 
Kerk het feest van de heilige Lu-
cas, behalve in Haastrecht! Daar 
wordt jaarlijks het feest van Ma-
ria ter Weghe gevierd, ofwel Maria 
van Haastrecht.  

Het is een bijzondere, mooie geschie-
denis hoe een beeldje van Maria werd 
gevonden in een boom. Hoe uit die 
boom meerdere identieke beeldjes 
werden gemaakt, die hun weg von-
den naar verschillende plaatsen in 
Europa, o.a. rondom Haastrecht. Daar 
vond zij uiteindelijk in de Sint Barnabaskerk haar 
thuishaven. Op de site www.barnabasparochie.nl 
kunt u dit uitgebreide verhaal teruglezen. 
De zaterdag ervoor, op 15 oktober, hadden de pa-
rochianen van de verschillende geloofsgemeen-
schappen van parochie Sint Jan de Doper, in een 
geslaagde slotviering tijdens Pelgrimini, al kennis 
kunnen maken met Maria van Haastrecht. Het feit 
dat er tijdens de viering op 18 oktober heel wat 
mensen ‘van buiten’ ervoor naar Haastrecht wa-
ren gekomen geeft aan dat Maria ter Weghe men-
sen geraakt had. 

Maria ter Weghe gaat op weg naar Gouda 
Als voorbereiding op de viering van 18 oktober 
werd vanaf 19.00 uur de rozenkrans gebeden. Om 
19.30 uur begon de viering met bisschop Van den 
Hende als celebrant en onze priesters Van Klave-
ren en Kuipers en ook pastoor Spaan van de paro-
chie Pax Christi (Woerden e.o.) als concelebranten.  
Het beeldje van Maria was op die dinsdag precies 
375 jaar in Haastrecht. Al die jaren is zij erin ge-
slaagd mensen naar zich toe te trekken. Maar ook 
is zij zelf al die jaren ‘ter weghe’ gegaan. Dat dit 
nog steeds actueel is werd zichtbaar tijdens de 
viering. Voor de zegen en wegzending gaf pastoor 
Van Klaveren het reiskoffertje met Maria mee naar 
een parochiaan in Gouda, waar zij tijdens het bid-
den van een noveen logeert.  
Het eerste wonder van Maria ter Weghe vond 

plaats in de Wijdtstraat te Gouda bij Geertrui 
Bick (zie de site). Dat is een mooi teken van ver-
bondenheid van de katholieken in onze streek in 
vroeger tijden. Laten we ernaar uitzien dat de ver-
bondenheid van de geloofsgemeenschappen ook 
vandaag de dag, mede door Marie ter Weghe, mag 
groeien. 
Het samen vieren van de Eucharistie, de preek van 
de bisschop, de liederen en de goed verzorgde 
kerk, heeft velen vreugde gegeven en bemoedigd. 
Het samenzijn in De Thuishaven was een mooie 
afsluiting van de avond.

In deze editie van de Voorloper vindt u twee 
'nieuwe gezichten’: de parochies van Haast-
recht en Schoonhoven, de Barnabasparochie 
en de Bartholomeusparochie. Beide parochies: 
welkom!

Vorig jaar september ben ik naast pastoor van de 
Sint Jan de Doperparochie ook pastoor gewor-
den van deze twee parochies. Het bestuur van 
de beide parochies bestond voor het merendeel 
al uit leden die niet uit deze parochies afkomstig 
zijn. Twee daarvan zijn goede bekenden in de Sint 
Jan de Doperparochie: de vicevoorzitter Frank 
Marcus en de penningmeester Peter Pennekamp. 
Dat maakte het bestuurlijk een stuk beter te doen. 
Gelukkig heeft het bisdom er daarnaast mee inge-
stemd dat ik niet alleen, maar met heel het pasto-
raal team van de Sint Jan de Doper de pastoraal 
in deze twee parochies zou behartigen. Daarmee 
zijn ze deel geworden van ‘ons’ pastoraatsgebied.
 
In de parochie Sint Jan de Doper is dat zeker voel-
baar geweest. Pastores, met name de priesters, 
werden direct minder zichtbaar. Logisch want we 
moeten ons, zeker op de meest zichtbare mo-
menten van de zondagmorgen, over meer kerken 
verdelen. 

Maar de grootste veranderingen waren toch te 
merken in de Bartholomeus- en Barnabasparo-
chie. Aan de tijd van ‘een eigen pastoor’ is een ein-
de gekomen. Een pastoor die er zo’n beetje altijd 
was en zo’n beetje alles deed. Ineens zijn er veel 
verschillende voorgangers in het weekend. Ineens 
is er een veel groter beroep op vrijwilligers om de 
parochie te dragen. En dan zijn in november jl. ook 
de parochianen van de Gabrielgemeenschap er-
bij gekomen. Deze gemeenschap was verbonden 
met het Passionistenklooster, dat helaas gesloten 
gaat worden.
 
Het ligt voor de hand dat de drie parochies met 
elkaar optrekken. Dat gebeurde al direct in de be-
reikbaarheid van pastores in noodsituaties en de 

organisatie rond uitvaarten. Onzichtbaar, maar 
niet onbelangrijk. Te zien werd het in de loop van 
het jaar rond de catechese voor de initiatie-sa-
cramenten: gezamenlijke doopcatechese, en 
aansluiting bij de catechese voor het Vormsel. En 
met ingang van dit nummer is het ook te zien in de 
publicatie van de Voorloper.
 
Parochianen van St. Barnabas en H. Bartholo-
meus: dit voelt misschien nu als een verlies, en 
dat is het voor deel natuurlijk ook. Het is allemaal 
niet van weelde. Maar er is ook een mooie winst 
te ontdekken! We gaan het hele pastoraal team 
beter leren kennen en meer meekrijgen wat er al-
lemaal voor alle geloofsgemeenschappen of met 
de gemeenschappen samen wordt gerealiseerd. 
U wordt een beetje meer deel van een gebied waar 
veel gebeurt en dat is van het grootste belang 
voor onze toekomst. Daarom meen ik werkelijk: 
welkom in dit blad!
 
Ik hoop en bid dat we meer en meer aan elkaar ge-
hecht raken en onze krachten gezamenlijk inzet-
ten voor de toekomst van Christus’ kerk. Het gaat 
uiteindelijk immers niet om ons, maar om Hem. 
Dat we nieuwe wegen vinden om Zijn evangelie 
gestalte geven. Moge dit daartoe een stap zijn.

Pastoor Van Klaveren

Trouwplannen 
voor 2023?
 
Zijn jullie van plan om te trouwen komend jaar? Onder-
deel van de huwelijksvoorbereiding in onze parochies 
is de Marriage course. Verderop in deze Voorloper vind 
je hier meer informatie over. Geef je alvast op voor 
de cursus ook al hebben jullie nog geen trouwdatum. 
Meer informatie: marriagecourse@sintjandd.nl  

http://www.barnabasparochie.nl 
mailto:marriagecourse%40sintjandd.nl?subject=Trouwplannen%20voor%202023?
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Adventsactie voor zwerfkinderen van Kinshasa 
Column

Stille nacht, heilige nacht 
Elke nacht weer maken de meeste collega’s plaats voor 
de paar zorgcollega’s die in de nacht onze bewoners 
verzorgen. Waar er overdag 
veel personeel rondloopt, 
is dat in de nacht beperkt. 
Geen behandelaren, kan-
toorpersoneel of activitei-
tenbegeleiders. 
 
Alles slaapt, sluimert zacht 
Ik moet zeggen dat ik me 
op glad ijs begeef. Zelf ben 
ik nog nooit ‘s nachts in onze huizen geweest. Van de 
verhalen begrijp ik dat het niet altijd even rustig is. Be-
woners met dementie kunnen een verstoord dag- en/of 
nachtritme hebben, ze dwalen en lopen rond. Of bewo-
ners met niet-aangeboren-hersenletsel die ervan over-
tuigd zijn dat ze te lang in bed liggen. Zij schreeuwen 
om aandacht, terwijl het echt vier uur in de nacht is…  
 
Eenzaam waakt het hoogheilige paar 
En in die mengeling van rust en onrust lopen er trouwe 
collega’s de nachtrondes. Hoogheilig ga ik hen niet noe-
men, want zo zullen ze zichzelf ook niet noemen. Maar 
trouw en zorgzaam, dat zijn ze zeker. Of het nu een ge-
wone dinsdagavond is, of een heilige nacht, ze zijn er. 
 
Lieflijk Kindje met goud in het haar 
Ze helpen bewoners die naar het toilet moeten, die 
medicatie nodig hebben of die gevallen zijn. Ze pra-
ten met bewoners die niet kunnen slapen, strelen hen 
over het haar. Ze troosten bewoners die verdrietig zijn 
omdat ze hun ouders missen. Ze herinneren bewoners 
met dementie dat het binnenkort kerst is. En natuur-
lijk kijken ze om naar de bewoners die de hele nacht 
lieflijk slapen. 
 
Sluimert in hemelse rust 
Tot ook zij na hun nachtdienst naar huis mogen. Het 
ochtendgloren in deze periode nog niet eens zicht-
baar. Ze laten het werk los en mogen rusten. Tot hun 
wekker weer gaat. Misschien voor een nieuwe nacht-
dienst met al de bijbehorende taken. Of misschien 
voor een welverdiend samenzijn met hun familie om 
samen Kerst te vieren. 

Maaike van Dijk

€€ Red ik het nog wel? 

Ik hoef u niet te vertellen dat u geld kunt bespa-
ren als u de verwarming een graadje lager zet. 
Net zomin dat een stekker met een bungelend 
draadje eraan óók stroom vreet. En dat de bood-
schappen duurder en duurder worden. 
Maar wie van ons durft op te staan en hardop 
te zeggen: ‘Ik ben uitbezuinigd, ik red het niet 
meer!’ Wie van ons trekt de stoute schoenen aan, 
de schaamte voorbij, om te zeggen: ‘Help mij!’ Ik 
roep u niet op om naar het Malieveld te trekken. 
De laatste keer dat u mij daar demonstrerend 
aantrof was voor het behoud van Radio Veronica! 
Maar wat ik u wil toeroepen is dat een geloofsge-
meenschap er ook is om een helpende hand toe 
te rijken, een reddingsboei toe te werpen, de weg 
te wijzen in formulierenland. 
Er zijn mensen, ook onder ons, voor wie het water 
tot de lippen stijgt. Tegen die mensen zeg ik: ‘Er is 
ontzettend veel kennis aanwezig om te voorko-
men dat het financieel misgaat maar ook kennis 
om uit de financiële zorgen te komen.’  
Er gebeurt al heel veel binnen onze gemeen-
schappen om de nood te lenigen, dat is zeker 
waar. Maar ik vraag mij in alle openheid en eerlijk-
heid af of we als parochie voldoende zicht hebben 
op de nieuwe groep mensen die het altijd hebben 
kunnen redden maar nu niet meer! Het wordt tijd 
om op te staan! 

Rob Lijesen, pastoraal werker 

Dit jaar vragen wij voor de adventsactie uw 
aandacht voor een project in Congo waar Che-
min Neuf goed en liefdevol werk doet. Het pro-
ject waar we ons mee verbinden gaat over de 
opvang van 300 zwaar verwaarloosde zwerf-
kinderen. Chemin Neuf vangt deze kinderen 
op, biedt hen onderdak en vooral een veilige en 
rustige omgeving.  
 
Met veel geduld en liefde wordt gewerkt aan ei-
genwaarde, zelfvertrouwen. Zo wordt de weg be-
reid om hun trauma’s te verwerken in een speciale 
vijfdaagse in een traumakamp. Maar er is gelukkig 
ook ruimte voor maandelijkse uitstapjes, het zijn 
kinderen! Het project onderneemt ook pogingen 
om de kinderen weer in de familiekring opgeno-
men te krijgen. Dat kan lukken met veel geduld, 
begeleiding en gebed. 
Een bijzonder project! Zullen we met elkaar onze 
handen vouwen, ons hart en onze (elektronische) 
portemonnee openen om de kinderen van Chemin 
Neuf helpen om een doorstart mogelijk te maken? 

U heeft ruime keuze naar welke bankrekening u 
het kunt overmaken: 

• NL28 RABO 0157 5731 41   
t.n.v. RK-parochie Sint Jan de Doper  

• NL71 RABO 0361 4102 04 
t.n.v. RK-kerk H. Barnabas                                                                      

• NL10 INGB 0000 1138 15 
RK-kerkbestuur H. Bartholomeus Schoonhoven 

of ga naar www.vastenactie.nl. 
De MOV van de parochies  Sint Barnabas, 

H. Bartholomeus en Sint Jan de Doper 

Digitale adventsretraite 

‘Het woord is mens geworden’ is de titel van de 
digitale adventsretraite van de jezuïeten in 
2022. De retraite is op 27 november van start 
gegaan, op de eerste adventszondag, en ein-
digt met Kerstmis. Het is de zeventiende di-
gitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 
20.000 mensen aan deelnemen. De teksten 
zijn geschreven door Marc Desmet sj, de regi-
onale overste van de jezuïeten in de lage lan-
den. Je kunt je voor deze gratis digitale retrai-
te inschrijven via www.adventsretraite.org. 
 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dage-
lijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatie-
ve vragen, citaten en technische gebedstips. Het 
geheel vormt een innerlijke reis om de adventspe-
riode en de menswording van God intenser te be-
leven. Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd 
kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan 
een geleide meditatie via Zoom. 
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digi- 
tale retraite: 
• 'De digitale retraite heeft structuur aan mijn bid-

den gegeven en het ordende mijn innerlijk leven.' 
• 'Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde 

wijze gebed in te plannen én vol te houden.'  

Nooit meer ‘Hoe schrijf je …?'

Na een periode van afnemende gezondheid is op  
21 september jl. Jacqueline van der Velde overleden. 
Waarschijnlijk kent u haar niet, heeft u zelfs haar naam 
niet eerder gehoord. Toch heeft zij op de achtergrond 
een grote bijdrage geleverd aan de Voorloper.  
Jacqueline keek alle teksten van de Voorloper na op 
spel- en stijlfouten. Ze vond het heerlijk om met tekst 
bezig te zijn en heeft gedurende vijf jaar de Voor- 
lopers nagekeken. Het herfstnummer was de laatste 
Voorloper waar ze tekstredactie voor heeft gedaan.  
Mijn laatste vraag voor de Voorloper was, hoe wrang, 
‘schrijf je Ziekenzalving met een hoofdletter of met 
een kleine letter?’ De redactie is haar dankbaar voor 
alle werk dat zij op de achtergrond heeft verricht. Wij 
wensen haar dierbaren alle sterkte toe.

Namens de redactie, 
Anne-Marieke Kromwijk 

·'Ik deed de retraite samen met mijn man. En 
het heeft mooie gesprekken opgeleverd.' 

• 'Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n da-
gelijkse speldenprik doet me goed: een klein mo-
ment van aandacht en bezinning.' 

  
Ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digi-
tale retraites, tijdens de advent en de veertigda-
gentijd. Het doel is mensen te helpen in hun ge-
bed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. 
Om zich meer bewust te worden van Gods aanwe-
zigheid in hun leven. 

Ò

Ò

http://www.vastenactie.nl
http://www.adventsretraite.org
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Door het pastoraal team van parochie St. Jan 
de Doper is besloten om het voorbereidings-
traject voor de Eerste Heilige Communie van-
af dit schooljaar (2022-2023) uit te breiden. 
Het voorbereidingstraject is erop gericht dat 
de communicant en zijn/haar gezin meer be-
trokken wordt bij de kerk en het geloof.  
 
We starten het voorbereidingstraject op zaterdag  
4 februari 2023. Het programma die middag staat 
in het teken van Maria Lichtmis, waarbij de gezin-

nen en kinderen vanuit de hele parochie, die zich 
voorbereiden op de Eerste Heilige Communie, ken-
nismaken met elkaar. 
 
Tijdens het verloop van het traject zijn er regelma-
tig activiteiten in de diverse geloofsgemeenschap-
pen binnen de parochie, en zijn er voor de kinderen 
een zestal voorbereidingslessen. De viering van de 
Eerste Heilige Communie vindt plaats in mei/juni 
2024. U kunt uw kind opgeven via de website of door 
te mailen naar eerstecommunie@sintjandd.nl.

Wereldjongerendagen

De Wereldjongerendagen komen steeds dich-
terbij! Net zoals ons adventdiner. Heeft u zich 
al aangemeld? Inschrijven kan nog via wjd@
sintjandd.nl. Inschrijven voor het adventdiner 
kan ook bij de Ankerzondag. 
 
We zullen tot de WJD elke Ankerzondag aanwezig 
zijn met inschrijflijsten en/of sponsoracties. We 
kunnen niet wachten de laatste nieuwtjes te delen 

en u beter te leren kennen. Een reminder voor de 
parochianen die bij ons boterletters hadden be-
steld: op 26 en 27 november liggen ze klaar in de 
kerken en zullen we klaar staan deze aan u te over-
handigen. 
 
Heeft u vragen of wil je met ons mee? Mail ons ge-
rust: wjd@sintjandd.nl Meer informatie is ook te 
vinden op de website, Facebook en bij de Ankerzon-
dagen. 

De WJD-ers

Eerste Heilige Communie 2023-2024 

Sportieve start nieuwe Vormelingen 

Na eerst een avond met elkaar kennis gemaakt te 
hebben gingen we zaterdag 17 september echt 
van start met de nieuwe groep. Het werd een 
sportieve start met een echte survival. Hiervoor 
verzamelden we om 13.00 uur in Bergschenhoek, 
waar bij aankomst de zon al begon te schijnen.  
Eerst kregen we een uitleg van hoe je moest kno-
pen en toen kregen we palen en tonnen om met 
z’n allen een vlot te maken om de plas over te ste-
ken naar het survivaleiland. Dit hadden we best 
snel voor elkaar en iedereen kwam redelijk droog 
aan de overkant. Hier werd een pittig parcours 
afgelegd, waarbij we op allerlei verschillende ma-
nieren over diverse slootjes moesten zien te ko-
men. Hangend aan touwen, kruipend door buizen, 
enzovoort. Iedereen deed ontzettend zijn best en 
was heel sportief, maar uiteindelijk was iedereen 
bij het laatste onderdeel toch nat.  
Snel zijn we teruggevaren met ons zelfgemaak-
te vlot, en daarna lekker onder de warme douche. 
Daarna nog even uitwaaien op de hoge uitkijkto-
ren en lekker aan de chips. Het was een super-
leuke middag. Inmiddels hebben we alweer een 
gezellige tweede avond gehad, waarin we het 
hebben gehad over Godsbeelden. 

De Vormelingen

mailto:eerstecommunie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:wjd%40sintjandd.nl?subject=
mailto:wjd%40sintjandd.nl?subject=
mailto:wjd%40sintjandd.nl?subject=
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130 jaar Leger des Heils korps Gouda

Op 20 augustus was ik bij de jubileumviering 
van het 130-jarig korps van het Leger des 
Heils in Gouda. Dat werd gevierd in onze Jo-
sephkerk.  

Een gigantische pop van de stichter William 
Booth stond voor onze kerk. Burgemeester Ver-
hoeve was ook aanwezig. Naast de nodige toe-
spraken en muziek van hun orkest samen met 
een Rotterdams korps, werden er opwekkingslie-
deren gezongen die wij ook kennen. Bijvoorbeeld: 
'Abba Vader', 'Lof zij de Heer de almachtige koning 
ter ere', 'Samen in de Naam van Jezus' en 'Heer, 
ik kom tot U'. 

Korps, zo noemen zij hun kerkelijke gemeente. Op 
zondag houden zij ook kerkdiensten. Maar gelo-
ven doe je niet alleen op zondag. Daarom staan 
de deuren van hun korpsen ook door de week 
open voor iedereen. Eén van hun gebouwen staat 
tegenover de Josephkerk in Gouda. Ze zijn dus 

ook onze buren. Je kunt er terecht voor een kop 
koffie, een praatjes of soms samen met anderen 
te eten. Met de kledingwinkel helpen ze mensen 
met een klein inkomen, maar tegelijkertijd is het 
goed voor het milieu. Ze zijn natuurlijk ook be-
kend om hun kerstactiviteiten voor daklozen. 
Alle activiteiten van en meer informatie over het 
Leger des Heils Gouda vindt u op www.legerdes-
heils.nl/locatie/korpsgouda 

 Pastor Kuipers 

Pelgrimini 2.0! 

Vanuit zeven windrichtingen, met de eerste 
stempel op zak en gesterkt door de pelgrims-
zegen, werd er op zaterdag 15 oktober koers 
gezet in de richting van de zorgboerderij in 
Haastrecht.  

Zó begon de tweede editie van onze Pelgrimini. 
Via de Lourdesgrot van Schoonhoven, schuilend 
voor de regen en na een goed verzorgde lunch 
fietsten we door naar de Oud Katholieke Kerk waar 
hun pastoor ons meenam in de geschiedenis van 
zijn kerk, de verschillen maar ook de overeenkom-
sten. Het was volle bak in zijn kleine kerkje.  

Nog even aanzetten om te mogen schuilen onder 
de schutse van Maria van Haastrecht waar een 
oude pelgrimswijsheid bewaarheid werd: ‘Als je 
met de juiste intentie op pelgrimage gaat schijnt 
de zon op je bestemming!’ En zo geschiedde. 
Twee sterke vrouwen stonden in de schijnwer-
pers: Maria van Haastrecht en de straatdokter uit 
Rotterdam.  

Voor de laatste was de collecte, gewoon uit dank-
baarheid dat wij enkel door de straten pelgrime-
ren en niet op straat hoeven te overleven. De op-
brengst van de collecte was € 1.049,20. Volgend 
jaar weer een Pelgrimini? 

Rob Lijesen, pastoraal werker 

http://www.legerdesheils.nl/locatie/korpsgouda
http://www.legerdesheils.nl/locatie/korpsgouda
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R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrordus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

Secretariaat
Werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. 
Op dinsdag en donderdag gesloten.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Telefoon: .......................... 0172-612255
E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ......................... Joost Rooms
Secretaris: ................................ Ali Sluis
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl 

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Beheerder: .................. Gijs Hoogeveen 
Telefoon: .......................... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Actie Kerkbalans
Jorden van der Haas  .............................
kerkbalansbodegraven@sintjandd.nl 
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322 
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl 

De Doortocht 
Doortocht 11, 2411 DS, Bodegraven 
Telefoon: ........................... 0172-552316
E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl

Redactie
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl 

Marriage Course 2023
 
Wil jij investeren in jouw huwelijk of relatie? 
Volg dan samen met je partner een Marriage 
Course en neem 'Tijd voor elkaar'! 
 
Jullie gaan samen acht avonden uiteten. Onder 
het genot van een heerlijk diner voor twee krijgen 
jullie toelichting op thema’s zoals lief en leed de-
len, omgaan met verschillen, vergeving en familie. 
Met concrete vragen en oefeningen gaan jullie 
met z’n tweeën in gesprek. De kracht van de Mar-
riage Course zit hem in het feit dat de cursus niet 
probleemgericht of normatief is, maar relaties 
juist positief benadert. Tijdens de Marriage Cour-
se ga je als stel aan de slag met je relatie. 
De Marriage Course wordt door onze parochie, 
Sint Jan de Doper, in samenwerking met de Fran-
ciscus en Claraparochie (omgeving Nieuwkoop) 
en de Heilige Lodewijk te Leiden georganiseerd. 

Wanneer: acht vrijdagavonden, 20 en 27 januari, 
10 en 17 februari, 3, 10, 24 en 31 maart 2023 
Tijd: inloop vanaf 18.45 uur, 19.00 uur diner, slui-
ting uiterlijk 22.00 uur 
Waar: De Doortocht, Doortocht 11, Bodegraven 
Kosten: € 200,- per stel voor de gehele cursus 
(excl. drankjes) 
Opgeven: info@rkgroenehart.nl o.v.v.: Marriage 
Course + namen, adres, e-mailadres en telefoon-
nummer. 

'Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? 
Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog 
prima rijdt en je nergens last van hebt.’ 

deelnemer Marriage Course 

Meer informatie: marriagecourse@sintjandd.nl, 
tel. 0182-513056. Ook vinden jullie meer informa-
tie op onze website www.sintjandd.nl/the-marri-
age-course/ of op www.marriagecourse.nl.

Start bijeenkomsten geloofsleerlingen

Neem jij de stap?  Binnenkort gaan de bijeenkom-
sten voor de geloofsleerlingen weer beginnen. 
Denk je er al langer over om katholiek te worden? 
Vraag dan nu een gesprek aan bij het pastoraal 
team. 
Ben je katholiek opgevoed, gedoopt, heb je je 
Eerste Heilige Communie gedaan, maar ben je om 
welke reden dan ook niet gevormd en denk je daar 
nu over na? Sluit je aan bij de groep geloofsleer-

lingen en vraag het gesprek aan. In acht boeien-
de en persoonlijke avondbijeenkomsten en bijbe-
horende vieringen gaan we samen op weg naar 
de Sacramenten en de verdieping en verrijking 
van ons geloofsleven en -beleven. Neem contact 
met ons op via het centrale secretariaat via on-
derstaand e-mailadres of telefoonnummer. 

Pastoraal team parochie Sint Jan de Doper 
parochie@sintjandd.nl, 0182-513056    

Willibrordzondag 2022 

Op zondag 6 november jl. werd 
in de Willibrorduskerk in Bode-
graven de viering gehouden ter 
herdenking van de kerkheilige 
Sint Willibrordus. Op het einde 
van de viering werd door pastoor 
Van Klaveren volgens traditie 
de Willibrordusspeld uitgereikt. 
Deze speld is voor vrijwilligers 
die jarenlang met grote inzet 
hun bijdrage en inzet aan de ge-
loofsgemeenschap geven.

Dit jaar kon de viering in alle luis-
ter met alle Bodegraafse koren 
plaatsvinden. Eigenlijk had het al 
eerder moeten gebeuren maar dit 
jaar was de toekenning volledig op 
zijn plaats voor twee dames die ja-
renlang op diverse taakgebieden 
hun bijdrage aan de geloofsge-
meenschap hebben geleverd.

Atty van Veldhuizen voor haar 

grote inzet op diverse terreinen. 
Atty is sinds haar jeugd al betrok-
ken bij de kerk. Eind jaren tachtig 
begon zij in de kinderwoorddienst 
en vanaf  begin jaren 90 bege-
leidde zij de 12+-groepen. Zij was 
lid van het jongerenkoor en in 
1997 trad zij toe tot het dames-
koor, waar zij ook bestuurslid en 
voorzitter werd. Verder is Atty al 
ruim  25 jaar lector en sinds 2009 
is zij lid van de avondwakegroep 
en (mede)organisator van de Al-
lerzielenviering. Ook heeft zij vier 
modules van de pastorale school 
gevolgd.

Ali Sluis voor haar grote bijdra-
ge op financieel/administratief 
gebied zowel voor de geloofsge-
meenschap Bodegraven als voor 
de parochie Sint Jan de Doper. Ali 
is al vele jaren de secretaris van 
de locatieraad en zij verzorgt in Ò

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/bodegraven
mailto:pm-bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:begraafplaats.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:kerkbalansbodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:lnothoog%40xs4all.nl?subject=
mailto:doortocht%40kpnmail.nl?subject=
mailto:redactie.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:info%40rkgroenehart.nl?subject=
mailto:marriagecourse%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl/the-marriage-course/
http://www.sintjandd.nl/the-marriage-course/
http://www.marriagecourse.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
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Archief Sint Willibrordus in kaart gebracht 

Aanleiding voor dit interview 
met Ans Scheer en Piet Boers 
is dat afgelopen voorjaar het 
archief van de kerk Sint Wil-
librordus, dat door hen ge-
heel in kaart is gebracht, of-
ficieel is overhandigd aan het 
Streekarchief in Woerden. Piet 
en Ans houden zich al vele ja-
ren bezig met het kerkarchief 
en vertellen afwisselend hoe 
zij te werk gingen.

Waar wordt het archief opgesla-
gen?
Het archief is nu ondergebracht 
in het Streekarchief in Woerden. 
Het beslaat de periode van 1719 
tot 2005. Vanaf het jaar 2005, 
toen het parochie Sint Jan de 
Doper werd, worden alle belang-
rijke documenten gearchiveerd 
die betrekking hebben op onze 
geloofsgemeenschap. De archief- 
kamer is te vinden in een kamer 
op de pastorie.

Zijn er meer parochies die hun ar-
chief in Woerden onderbrengen?
Ook andere parochies uit de regio 
hebben hun archief hier onderge-
bracht tot het moment dat zij nog 
zelfstandig waren. Daarnaast zijn 
er ook vele niet kerkelijke organi-
saties zoals Scouting, muziekver-
enigingen etc. die hun archief in 
Woerden hebben ondergebracht.

Sinds wanneer en hoe zijn jullie er-
toe gekomen het archief van onze 
parochie in kaart te brengen?
Piet is sinds 2003 begonnen met 
het archiveren nadat Pastoor 
Paardekooper stopte met zijn 
werkzaamheden en met emeri-

taat ging. Hij had vele documen-
ten achtergelaten en Piet werd 
gevraagd door het toenmalige 
Parochiebestuur om dit te orde-
nen. In 2007 kreeg Piet hulp van 
Dolly Stuyts.
In 2016 is Ans gevraagd om Piet 
te assisteren bij de archivering. 
Aanleiding was het verschijnen 
van het boek 150 jaar zonen en 
dochters van de Willibrord: 'Zij 
voelden zich geroepen…' Piet 
heeft diverse cursussen gevolgd 
o.a. bij de Volksuniversiteit on-
der leiding van Rob Alkemade, 
archivaris bij het Streekarchief 
in Woerden, omdat hij geïnteres-
seerd is in de geschiedenis van 
Bodegraven. Ook specifiek op het 
gebied van kerkarchivering heeft 
hij destijds een cursus gevolgd.

Hoeveel tijd steken jullie erin?
Vanaf 2016 komen Ans en Piet ie-
dere woensdag werken op het ar-
chief. Nu het grootste deel is on-
dergebracht in het Streekarchief, 
is de frequentie verminderd.

Hoe gaan jullie globaal te werk?
Als handleiding wordt het format 
van het Streekarchief aange-
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houden. De werkwijze is ge-
leidelijk gegaan, en steeds meer 
uitgebreid. De archiefstukken 
worden opgeborgen in professi-
onele archiefdozen en daarvan is 
een inventarisoverzicht aanwezig.

Welke criteria hanteren jullie? Wat 
is wel en niet belangrijk om te be-
waren voor volgende generaties?
Het moet interessant zijn voor 
Bodegraven en uiteraard kerkelijk 
gerelateerd zijn.

Als iemand bepaalde kerkelijke 
informatie zoekt, kan men dan 
zelf inzage krijgen of wordt dit 
door jullie opgepakt?
Op internet kun je bij het Streek- 
archief www.rhcrijnstreek.nl zien 
wat er gearchiveerd is van onze 
kerk. Je kunt een afspraak bij het 
Streekarchief maken met het ver-
zoek een document te bekijken. 
Eventueel kan een kopie van een 
document worden gemaakt. Voor 
sommige documenten is een ter-
mijn vastgesteld die je pas na een 
bepaald aantal jaren kunt inzien.

Wat bevindt zich in het archief? 
De notulen van vergaderingen van 
bestuur, commissies en werkgroe-

pen, de diverse parochiebladen 
zoals De Wachter, De Voorloper en 
De Echo. Verder krantenknipsels, 
geboortekaartjes, overlijdensbe-
richten en bidprentjes van paro-
chianen etc.
Ans en Piet vertellen over de cloud 
(digitale omgeving) waar digitale 
stukken worden bewaard. Wij 
hebben ook zeer oude documen-
ten gedigitaliseerd die nu ook in 
de cloud staan. Piet heeft ook de 
KRO-vieringen opgenomen die 
destijds op KRO-TV zijn uitgezon-
den. Deze zijn nu ook in de cloud 
te  zijn. Compleet met beeld, ge-
luid en tekst. In het Streekarchief 
in Woerden is tot nu toe geen di-
gitale archivering. 

Wat is het meest bijzondere wat 
jullie zijn tegengekomen?
Dit was een stuk over de geiten-
fokvereniging uit 1902 van het 
Bisdom Haarlem. In 2021 heeft 
hierover een artikel in De Voorlo-
per gestaan.  
Ook herinnert Piet zich een docu-
ment uit 1846 in Oud-Nederlands 
van een uitschrijving van een 
vrouwelijke parochiaan en haar 
familie. Reden helaas onbekend! 
Ook opmerkelijk was de corres-

pondentie begin vorige eeuw over 
een toenmalige pastoor die bij 
een verbouwing een Protestant-
se aannemer inschakelde, waar-
op een berisping van de bisschop 
volgde. Het oudste document da-
teert van 1719.

Zijn er nog belangrijke documen-
ten die jullie nog missen?
Wanneer parochianen nog waar-
devolle zaken hebben die met 
de kerk te maken hebben zoals 
notulen van commissies, ge-
boortekaartjes, bidprentjes, kran-
tenknipsels, vaandels, boeken, 
voorwerpen uit nalatenschap etc. 
dan kunnen deze bij het secreta-
riaat worden afgegeven. 

Is er nog interessante informatie 
die jullie kwijt willen?
Op initiatief van de bisschop van 
Rotterdam heeft een archivaris 
van het Catharijneconvent (ker-
kelijk museum Utrecht) geïn-
ventariseerd welke kerkschatten 
er in onze kerk zijn. Dit is recent 
vastgelegd. Het streven is dit van 
alle kerken in Nederland te doen. 
Gebleken is dat er waardevol-
le voorwerpen, soms onbekend, 
aanwezig zijn.

Archiefkamer Bodegraven

Overdracht op het Streekarchief Woerden Overhandiging van de inventaris van het archief vanaf 2005

Ò

Ò

die rol met grote nauwgezet-
heid en uitgebreid de notulen van 
de vergaderingen. Verder is zij lid 
van de redactie van de Voorloper. 
Ook is zij lid van het dameskoor. 
De administratie van de Doortocht 
is haar verantwoordelijkheid en zij 
zorgt voor een nauwgezette fac-
turering voor zowel de Doortocht 

als de kerk. Op financieel terrein is 
zij de steun en toeverlaat van de 
penningmeester van de parochie. 
Ook andere locatieraden binnen 
de parochie kunnen op haar on-
dersteuning en financiële exper-
tise rekenen. Namens de Willibror-
dusgemeenschap heeft zij zitting 
in de WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning)  van de gemeente.

Aansluitend aan de viering vond 
nog een gezellig samenzijn plaats 
in de Doortocht waarbij parochi-
anen de gelegenheid hadden om 
de jubilarissen te feliciteren.

Namens de locatieraad,
Joost Rooms

Ò

http://www.rhcrijnstreek.nl
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BOV Kerstmarkt 2022 
in de Sint Willibrorduskerk 

Levende Kerststal 2022

De Bodegraafse Ondernemers 
Vereniging heeft een kerstevent 
op de kalender staan. Dit jaar op 
een unieke locatie waar gezel-
ligheid, sfeer en het kerstgevoel 
samen komen. De Sint Willibror-
duskerk opent de kerkdeuren aan 
de Overtocht dit jaar voor een ge-
zellige markt. Mooier en unieker 
kan het niet zijn!
Op zaterdag 10 december van 

10.00 tot 16.00 zal de kerk ge-
opend zijn voor de Kerstmarkt 
2022. De kerk zal gevuld worden 
met gezelligheid, sfeer en kraam-
pjes waar inwoners en onderne-
mers leuke kerst- en winterpro-
ducten zullen verkopen. Buiten 
zal de Kerk gehuld worden in 
kerstsferen, denk o.a. aan vuur-
korven, levende notenkrakers en 
kerstbomen met sfeerverlichting.

De afgelopen twee jaren heeft 
u ons moeten missen! Maar in-
middels is de werkgroep bij el-
kaar geweest en hebben we be-
sloten om er dit jaar weer voor 
te gaan. De voorbereidingen 
voor de 37ste Levende Kerst-
stal zijn weer in gang gezet. 

Op Eerste Kerstdag (25 decem-
ber) zal het kerstverhaal zich 
weer afspelen in de RK Willibror-
duskerk aan de Overtocht. In de 
kerk wordt een echte stal ge-
bouwd, waarin een ouderpaar 
met pasgeboren baby de figuren 
van Jozef, Maria en het kindje Je-
zus uitbeelden. Herders, engelen 
en de ezel zullen niet ontbreken. 
Ook de koningen zijn al aanwe-
zig. Helaas zijn we er tot dusver 
nog niet in geslaagd om binnen 
ons budget een kameel te laten 
komen! Wel zult u enkele schaap-
jes aantreffen waarbij de wacht 
wordt gehouden door de herders! 

Muzikale invulling is er door het 
gelegenheidsorkest onder leiding 
van Lucienne de Valk. Daarna 
vanaf ongeveer 15.30 uur, zullen 
kerstliederen gezongen worden 
door eenieder die hier maar aan 
mee wil doen! Wij nodigen u dus 
uit om mee te zingen! Aanmelden 
voor dit gelegenheidskoor kan 
door een mail te sturen naar on-
dergetekende.

Wilt u de stal bezoeken? U kunt 
vrij binnenlopen vanaf 14.00 uur 
tot 16.30 uur. Twee Romeinen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
bezoekerstelling, zullen u harte-
lijk ontvangen. Na het bezoeken 
van de stal is er gelegenheid om 
onder het genot van een bekertje 
warme chocomel nog even na te 
genieten, en de kerstsfeer op te 
nemen. 

Wij kunnen nog mensen gebruiken 
die willen helpen bij het tot stand 

komen van de stal. Met name hel-
pers op de dag zelf zijn zeer wel-
kom! Helpers voor het opbouwen 
van de stal, maar ook voor het 
weer opruimen van alle materialen 
en afvoeren van de kerstbomen.  
Misschien wil je meedoen als fi-
gurant?  Graag, ben jij die engel, 
herder, koning of Romein die wij 
zoeken? Heeft u interesse? Laat 
het ons weten! Mail naar: lnot-
hoog@xs4all.nl

Lia Nottelman

ik leerkracht geworden was 
op de Willibrordschool in Bode-
graven. In 1974 ben ik tot hoofd 
(directeur) van basisschool De 
Speel- en Werkhoeve benoemd. 
Vanaf 1998 was ik weer werkzaam 
als leerkracht. In 2004 ben ik op 
61-jarige leeftijd gestopt en met 
vervroegd pensioen gegaan. 
 
Wilt u vertellen over de werkgroep 
waar u bij betrokken bent?
Ik zit 14 jaar in de werkgroep 'Aan-
dacht bij rouwverwerking', samen 
met Lenie Vergeer, Sjaak Jacobs 
en Corry Heemskerk. We zijn voor-
namelijk een luisterend oor voor 
nabestaanden. Na ca. vier maan-
den sturen we een berichtje, of 
zij een eventueel bezoek/gesprek 
op prijs stellen. Dat kan zowel 
telefonisch, als bij iemand langs-
gaan. Het gedachteniskruisje, 
dat tijdens de uitvaart een plek-
je in de gedachteniskapel krijgt, 
blijft twee jaar in de kerk hangen. 
Daarna worden de nabestaanden 
uitgenodigd voor een viering. De 
overledene wordt in deze vie-
ring genoemd, waarna de nabe-
staanden op het secretariaat het 
gedachteniskruisje in ontvangst 
nemen. Daar is meestal ook de 
voorganger van de viering bij aan-
wezig.
 
Wat is uw drijfveer om dit vrijwilli-
gerswerk te doen?
Ik wil graag dienstbaar zijn voor 
de kerk.
 
En hoe kwam u op het idee om in 
deze werkgroep plaats te nemen?
Nadat ik gestopt was met werken, 
werd ik benaderd door wijlen Wim 
van Leeuwen, of ik de werkgroep 

'Aandacht bij rouwverwerking' 
handen en voeten wilde geven.  
 
Doet u naast dit werk voor de kerk 
nog ander vrijwilligerswerk?
Dit noem ik vooral omdat ik dit 
met plezier en toewijding doe en 
zie dit niet echt als vrijwilligers-
werk: zingen in het Herenkoor. 
Al 43 jaar. Een koor is een mooie 
toevoeging van de viering. Het 
koor bestaat uit twaalf mannen. 
Het komt ook wel voor, dat ik op-
treed als vervangend dirigent. Wij 
als Geloofsgemeenschap St.Wil-
librordus kunnen er overigens 
trots op zijn dat wij nog zoveel 
muzikaals te bieden hebben: een 
midden- en jongerenkoor, de bo-
vengenoemde heren en niet te 
vergeten de dames. Het wordt 
trouwens wel een uitdaging om 
de koren in de toekomst op volle 
sterkte te houden.
 
Waar wordt u blij van?
Het is positief, dat we een goed 
en gevarieerd pastoraal team 
hebben met daarnaast ook de 
assistentie vanuit het klooster 
in Haastrecht. Verder houd ik 
van het Groene Hart en vooral 
het plassengebied. Fruit plukken 
deed en doe ik graag.

Wilt u verder nog iets kwijt?
Ik ben benieuwd naar de paro-
chievernieuwing in de toekomst. 
In Gouda wordt de eerste aanzet 
gegeven hoe toekomstbestendig 
te blijven en dit wordt dan naar de 
andere geloofsgemeenschappen 
uitgerold. De diverse parochiebe-
sturen zijn hier nauw bij betrokken, 
o.a. via de Abdijdagen in Egmond. 
Er moet gezocht worden naar ver-
beteringen en oplossingen om de 
geloofsgemeenschappen leven-
dig te houden en zo de betrokken-
heid van de parochianen te bevor-
deren. Positief blijven denken! 
De reizen die door de kerk wor-
den georganiseerd zoals: Israël, 
Rome, Turkije en Santiago hebben 
mijn belangstelling en ik heb hier 
meermaals aan deelgenomen. 
 
Heeft u nog hobby's waarover u 
wilt vertellen?
Twee keer in de week doe ik jog-
gend een rondje Oud-Bodegra-
ven. Tot corona uitbrak, was ik 
ruim 40 jaar scheidsrechter in 
het voetbal. 
 
Aan wie geeft u het stokje door?
Aan Arja Reiche. Ze doet veel vrij-
willigerswerk.

Kerkestafette 

Deze keer is Nico Bot uit de 
werkgroep 'Aandacht bij rouw-
verwerking' aan het woord.
 
Wie is Nico Bot?
Ik ben geboren in Wognum, West- 
Friesland. Later zijn we verhuisd 
naar Zwaag. In Hoorn heb ik de 
MULO gedaan, waarna ik in Be-
verwijk naar het internaat ging 
van de bisschoppelijke Kweek-
school. Ik ben getrouwd met Ma-
rianne en we hebben drie zoons, 
waarvan één zoon helaas op 
35-jarige leeftijd is overleden aan 
een hersentumor. We hebben vijf 
kleinkinderen.

Wat deed u in het dagelijks leven?
Mijn werkzame leven heb ik in de 
onderwijswereld doorgebracht. 
Als leerkracht had ik mijn eerste 
baan op een basisschool in Hip-
polytushoef op Wieringen. Ver- 
volgens verhuisd naar Bodegra-
ven in 1971. De reden was dat Ò

Ò

Familieberichten
Gedoopt
Siem Wolswijk

Overleden
Dhr. P.A.M. (Piet) Mourits
Mevr. C.J. (Cora) Miltenburg-van 

Ruiten
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Boskoop
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

Secretariaat
Ma-di-wo-do ochtend 09.00-11.30 uur.  
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ........................... 0172-212309
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Vice-voorzitter: .......... Tineke Verbakel
Penningmeester: .......... Annette Coers 

Pastoraatgroep
Voorzitter: .................... Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NL09 RABO 0108501183 t.n.v. 
Locatieraad H. Joannes de Doper

Overleg
Pastoraatgroep: 
1e dinsdag van de maand
Locatieraad: 
2e donderdag van de maand

Redactie
Karin de Wit, Wil Boumans, Anja 
Stolwijk
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl
Distributie: .... wijkvertegenwoordigers
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Over ons

Onrustige tijden, veel leed in de 
wereld, hogere prijzen en zuinig 
met energie. Ja het gaat echt 
over ons. Maar samen komen we 
de winter door.  We gaan fijne 
ontmoetingsmogelijkheden ma-
ken met koffie en thee, maar ook 
met een maaltijd voorafgaande 
aan de zaterdagviering. U kunt 
dan thuis het licht uitdoen en de 
verwarming laag en genieten van 
het samenzijn en fijn eten. 
We zijn heel blij met onze 38 zon-
nepanelen op het dak van de pa-
rochiezaal, maar wat betreft de 
gasgestookte centrale verwar-
ming zijn er voorschriften vanuit 
het bisdom om de temperatuur in 
de kerk op 14 graden te houden 
bij de vieringen. Nu houden we 
toch altijd onze jas aan in de kerk, 
maar een extra sjaal en hand-
schoenen zijn misschien in deze 

situatie ook fijn. En thuis zijn we 
al aan een dekentje gewend, dus 
neem gerust een fleecedekentje 
mee. 
In deze maanden besteden we 
ook extra aandacht aan hen, die 
het minder hebben. Via de voed-
selbank of voedselkast, maar door 
ook extra oplettend te zijn rich-
ting onze medemens. Denkt u dat 
het ergens niet goed gaat, infor-
meer dan het secretariaat, dat 
verder stappen kan ondernemen. 
En zo gaan we richting Kerst-
mis. De voorbereidingen voor de 
kerststalroute, de zesde, zijn al-
weer in gang gezet. Een tijd van 
licht in het donker, een tijd van 
hoop en gezelligheid, uitkijkend 
naar het feest van de geboorte 
van onze Heer. Een tijd waarbij 
wij ook extra omzien naar elkaar.
Namens locatieraad en pasto-
raatgroep, 

Tineke Verbakel

Kerststalroute 

Dit jaar houden we alweer voor de 
zesde keer de Kerststalroute. Dit 
doen wij in samenwerking met de 
Protestantse Gemeente Boskoop. 
De route is van zaterdag 10 de-
cember tot en met vrijdag 23 de-
cember of als u dat wilt tot en met 
6 januari 2023. In uw raam of erker 

zet u een of meerdere kerststalle-
tjes/groepen neer, klein of groot, 
het maakt niet uit. Het is de be-
doeling dat mensen de stalletjes 
van buitenaf kunnen bekijken. De 
mensen komen niet binnen. 
Woont u niet op de begane grond, 
maar wilt u wel meedoen: uw 
kerststal wordt dan in overleg bij 
iemand anders geplaatst. Meldt 

Startzondag

Op zondag 18 september was  
de traditionele startzondagviering 
van het nieuwe seizoen, waarin 
we aan het eind van de viering een 
aantal vrijwilligers in het zonnetje 
hebben gezet. 'Heel hartelijk dank 
voor uw inzet als vrijwilliger in de 
afgelopen jaren' hoorden: Greet 
van den Nieuwendijk, Trees van 
Uffelen, Pim en Ria Stolker, Har-
ry Korver en Louis Stolwijk. Allen 
ontvingen een oorkonde, bloemen 

en een kaars. Ook werden drie le-
den van het Joannes de Doper-
koor gehuldigd met bloemen: Kees 
Stolker (58 jaar lid), Anton Ver-
schueren (59 jaar lid) en Tiny van 
Ooi (64 jaar lid).
De kosters Rolf de Wit, Harrie van 
Veen, Arie Vermeulen en Paulien 

Hoogeveen werden speciaal ge-
huldigd met oorkonde, bloemen 
en kaars voor de vele jaren, dat 
zij voor en tijdens vieringen alles 
punctueel op orde hebben en met 
hun belangrijke werk altijd klaar 
staan voor de geloofsgemeen-
schap.

Zijn jullie ook zo benieuwd naar 
het schattige baby'tje dat dit 
jaar de hoofdrol van kindje Jezus 
speelt? Kom dan op Tweede Kerst-
dag om 14.30 uur naar het ‘Kindje 
Wiegen’ in de Joannes de Doper-
kerk en speel mee in het kerstver-
haal. Op een mooie en eenvoudi-
ge manier wordt het 
kerstverhaal voor de 
allerkleinsten verteld 
en gespeeld. De kin-
deren mogen mee-
spelen als engeltje, 
schaapje of herder en 
zo komen ze allemaal 
bij kindje Jezus in de 
kerststal. Het is een 

ontzettend leuk gezicht en het 
duurt niet zo lang: om ongeveer 
15.15 uur is het weer afgelopen. 
Na afloop is er in de kerk voor ie-
dereen die dat wil iets te drinken. 
Jullie zijn allemaal van harte wel-
kom!

Werkgroep Kindje Wiegen

Kom meespelen 
in het kerstverhaal! 

Familieberichten

Overleden
Hr. J.T.F. (Jac)de Jong
Mevr. J.P.( Jans) Vermeulen-van 

der Meulen
Hr. H.W.B.(Henk) Wijkamp

Getrouwd
Elron Breemhaar en Cristina 

Hernández zijn getrouwd in 
Columbia

u zich aan bij het secretariaat, 
dat is geopend van maandag tot en 
met donderdag van 09.30 tot 12.30 
uur, 0172-212309. Vanaf 8 decem- 
ber kunt u het kerststalroute-
boekje verkrijgen bij de kerk, in de 
Mariakapel of via de website www.
sintjandd.nl/webmagazine/          
Wij verheugen ons alweer op een 
sfeervolle wandeling of fietstocht 
langs de kerststalletjes van Bos-
koop op onze weg naar Kerstmis!

De werkgroep kerststalroute

Ò

Ò
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In het verleden was de zegening 
van de dieren op of rond Dieren-
dag een goede traditie in onze 
geloofsgemeenschap. Onder 
meer door corona is die traditie 
een aantal jaren onderbroken. 
Maar dit jaar was het weer zo-
ver. Op 3 oktober opende onze 
kerk de deuren voor alles dat 
met twee of vier poten, vleu-
gels of vinnen voortbeweegt. 
De opkomst was beperkt: twee 
honden en zes mensen. Waar-
schijnlijk kwam dat ook door 
een flink concurrerende acti-
viteit die middag voor kinderen. 
Daar kwamen we nu te laat ach-
ter, maar gaan we volgend jaar 
nog beter in de gaten houden.

Niettemin was het een mooie, in-
tieme bijeenkomst. We hoorden 
over het leven van Sint Fran-
ciscus en vooral over zijn liefde 

voor de héle schepping: mensen, 
maar ook dieren, bomen, water, 
de aarde, de zon. Werkelijk de 
hele schepping. We hoorden dat 
ook terug in zijn Zonnelied. We 
luisterden naar het verhaal van 
Franciscus en de wolf van Gubbio. 
Dat leerde ons dat uitgerekend 
een wolf - bepaald geen knuffel-
dier! - het beste kan boven bren-
gen in de mens. Als je tenminste 
je hart óók opent voor dergelijke 
beesten en dus óók voor mensen 

Al vele jaren ondersteunt de PCI 
parochianen financieel die het (tij-
delijk) moeilijk hebben. Denk daar-
bij aan een eenmalige bijdrage 
voor aanschaf van een huishou-
delijk apparaat, het kopen van een 
treinkaartje voor bezoek aan een 
familielid, het betalen van een lid-
maatschap voor een vereniging etc. 
Bovendien geven we in de decem-
bermaand een aantal huishoudens 
een kleine financiële bijdrage of een 
tegoedbon zodat ook deze mensen 
wat extra inkopen kunnen doen in 
de dure decembermaand.                                                                                                      

Bij dit alles heeft de Parochiële 
Charitas Instelling lokale werk-
groep Boskoop (PCI-Boskoop) uw 
steun nodig! Mocht u zelf of iemand 
in uw omgeving kennen die een (fi-
nancieel) steuntje kan gebruiken; 
aarzel niet stuur een mailtje naar 
PCI-Boskoop@outlook.com. Of zoek 
persoonlijk of telefonisch contact 
met Hilda Mathot, Trudy Nederhof 
of Anne Bontekoe. Uw vraag of tip 
wordt in alle vertrouwen behandeld.                                                                                                                    
En om deze zinvolle acties te kun-
nen blijven uitvoeren vragen we 
van harte een bijdrage aan de col-

lecte tijdens de kerstvieringen. Het 
tweede mandje tijdens deze col-
lectes komt ten goede aan de PCI 
Boskoop. Mocht u niet in de gele-
genheid zijn om de kerstviering bij 
te wonen kunt u uw bijdrage ook 
overmaken. Dit kan op rekening-
nummer NL52RABO 0108502155 
t.n.v. R.K.-parochie charitasinstel-
ling. Alvast hartelijk dank, 

PCI-Boskoop,                                                                                                                   
Trudy Nederhof, Anne Bontekoe 

en Hilda Mathot (penningmeester), 
06-39020539

die zich soms als een wolf naar 
andere mensen gedragen. Hoe 
actueel is die boodschap in onze 
tijden van oorlog en van kampen 
die elkaar verketteren...
De bijeenkomst werd natuurlijk 
afgesloten met een zegen waar-
in we God vroegen of we elkaar 
net zo mogen behandelen als de 
dieren die ons lief zijn. Na afloop 
waren er snoepjes voor de hon-
den en gingen we weer uiteen. 
Volgend jaar dus weer!              

Welkom in de Groene Kerk

Dierenzegening in Boskoop 

Liefdadigheid en financiële ondersteuning

Een Voedsel Deelkast wordt 
ook wel buurtkast genoemd. 
Het concept is simpel: zet erin 
wat je over hebt en/of haal er 
uit wat je nodig hebt. 

Voorraadkast voor en met elkaar
Wie kent het niet? Achterin je 
keukenkastje staan nog steeds 
potjes of blikjes die je vorig jaar 
kreeg of kocht. Zonde om weg 
te gooien, maar diep van binnen 
weet je eigenlijk al dat je er niets 
mee gaat doen. Daar is nu een op-
lossing voor, de Voedsel Deelkast! 

Voedselverspilling
Er wordt in ons land nog altijd op 
grote schaal goed voedsel ver-
spild doordat het onaangetast in 
de prullenbak belandt. Zonde in 
het kader van duurzaamheid en 
zonde want er zijn andere mensen 
die dat voedsel wel graag willen 
eten.

Helpen 
Naast duurzaam om voedselver-

spilling tegen te 
gaan is het ook een 
manier om te helpen. 
Voor mensen die het 
niet zo breed heb-
ben is de Voedsel 
Deelkast een mak-
kelijke en laagdrem-
pelige manier om 
gratis voedsel of hy-
giëneproducten te 
pakken en hiermee 
hun boodschappen 
aan te vullen.  

Neem mee wat je nodig hebt: pak 
gratis een paar dingen en laat ook 
iets voor een ander over. 

Geef wat je kunt missen:
• voedsel of verzorgingsproduc-

ten in gesloten en onaangebro-
ken verpakkingen.

• houdbaarheidsdatum mag nog 
niet verlopen zijn.

• geen alcohol, medicijnen of ta-
bak.

De Voedsel Deelkast staat op het 
kerkplein van geloofsgemeen-
schap H. Joannes de Doper, A.P. 
van Neslaan 50 in Boskoop. De 
lokale werkgroep PCI-Boskoop 
coördineert het beheer van deze 
Voedsel Deelkast. 

Vragen of tips voor deze Voedsel-
deelkast kunnen gemaild worden 
naar PCI-Boskoop@outlook.com 
of gesteld aan Hilda Mathot, Trudy 
Nederhof of Anne Bontekoe. 

Op onze laatste Groene Kerk-koffie 
hadden we de fles chloor als Lauda-
to Si-voorwerp en keken we samen 
met u naar de grote hoeveelheid 
schoonmaakmiddelen die we in de 
winkel vinden en bespraken we wat 
de minst schadelijke zijn voor ons 
milieu. De keer daarvoor, op Start-

zondag, werkten we aan een nieuw 
begin met de spade als Laudato 
Si-voorwerp, aan het werk in een 
nieuw seizoen en maakten we sa-
men de keuze om extra aandacht 
te besteden aan de Voedselbank en 
aan vluchtelingen.

Tot slot nog een uitspraak van 
Loesje, die wij u weer willen mee-
geven. Een hele ferme: 'Stop de 
uitstoot van loze beloften'. We gaan 
toch niet meer zitten wachten tot 
het milieu drastische maatregelen 
neemt.

Voedsel Deelkast: duurzaam, 
delen, ruilen & helpen

mailto:PCI-Boskoop%40outlook.com?subject=
mailto:PCI-Boskoop%40outlook.com%20?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

H. Joseph, Aalberseplein 2

Secretariaat
Ma-wo-vr ochtend: 09.30-12.00 uur.  
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ......................... 0182-523801 
E-mail: ................ gouda@sintjandd.nl

Ledenadministratie
E-mail: ....... leden.gouda@sintjandd.nl 

Coördinatieteam Gouda
Penningmeester: .......... Matthij Moons
Beheer + infoteam: ..................................
......................... Morgan de Koning-Ward  
Altaarteam: ..... Angelique Deichmann  
Welkomsteam: .................... Jos Kluiver
coordinatieteam.gouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website:  www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ............. NL97ABNA0507129849

Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften 
Bank: .............. NL93RABO0361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................
............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie
Infoblad: .......... infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

Agenda

25 november: ontbijtbijeenkomst
27 november: onthulling kruis 
O.L.V.-Hemelvaartkerk 
9 december: afsluiting oecumeni- 
sche vespers adventstijd Wester- 
kerk 
17 en 18 december na de vierin-
gen: kerstmarkt
15 januari: H. Josephkerk, thema 
viering kerken met medechristenen

Vrijwilligers voor diverse teams
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Familieberichten

Overleden
Mevr. M. van Dijk
Dhr F. Delsasso
Dhr. J. Broer
Mevr. E.V. Perreijn-Lutzenberger
Dhr. L.E. Wawoe
Mevr. B. Mansveld-Koehler
Mevr. W. Goudswaard-van Sinderen
Dhr. P.H.F.M. Roefs
Mevr. M.L.C. Nijkamp-Kolster
Dhr. N. van de Fliert
Mevr. F.A. de Groot
Mevr. I.M. de Knoop-Sluijs
Dhr. M.C.A.M. ter Meulen
Dhr. J.F. Mc Mahon
Dhr. M.C.M. Schermer Voest

Onthulling kruis O.L.V.-Hemelvaartkerk

Op 27 november wordt het 
kruis onthuld dat aan de bui-
tenmuur van de O.L.V.-Hemel-
vaartkerk was bevestigd. Het 
kruis is door parochianen op-
geknapt en inclusief verlich-
ting aan de muur van de H. Jo-
sephkerk bevestigd. Het kruis 
geeft de H.-Josephkerk meer 
licht in de toekomst. 

De onthulling gebeurt vóór de 
viering van 11.00 uur door Pastor 
Rob Lijesen. In de Eucharistievie-

ring gaan pastoor Van Klaveren 
en pastor Lijesen samen voor. 
Parochianen die hierbij aanwezig 
willen zijn worden rond 10.00 uur 
verwacht, de koffie staat klaar. 
Voor deze bijzondere viering heb-
ben we een gelegenheidskoor 
geformeerd. De achtergrond van 
dit gebeuren is om elkaar te ont-
moeten en de parochianen van 
beide kerken te verbinden. 

Rob Lijesen, Piet Rijk en  
Wilma van Erdewijk

Rectificatie

In Voorloper 2022-2 is abusievelijk 
bij de familieberichten gemeld: 
‘Overleden mevr. J.H.J. Vermanen’. 
Dit moet zijn: dhr J.H.J. Vermanen.

Zoals in elke organisatie draait 
alles in de kerk vooral op de in-
zet van vrijwilligers. Het coör-
dinatieteam zoekt vrijwilligers. 
Op dit moment zijn er vacatu-
res voor vrijwilligers voor het 
bedienen van de beamer, het 
verzorgen van livestreams en 
voor het ontvangstteam.  

Bediening beamerteam en 
verzorging livestreams
Tijdens de viering is het aange-
naam als er kan worden meege-
lezen. Voor het begeleiden van 
zangactiviteiten is het beamer-
team verantwoordelijk. Ook is 
het fijn als een viering thuis kan 
worden gevolgd door een team 
dat livestreaming mogelijk maakt. 

Bij voldoende belangstelling vindt 
inroostering één keer in de maand 
plaats. Om dit te realiseren zoe-
ken we liefhebbers die hieraan 
willen deelnemen. 

Welkomstteam 
Bij binnenkomst zijn de leden van 
het Welkomstteam vaak de eerste 
mensen die je ontmoet. Belang-
rijk zijn zij die anderen welkom 
heten. Ook voor dit team zoeken 
we versterking. Het gaat daarbij 
om de ontvangst van kerkgan-
gers bij de ingang, hen welkom 
heten en de weg te wijzen. Met de 
missionaire kerk zijn we gestart 
met een Welkomstteam. Volgens 
een schema vindt inroostering 
één keer in de maand plaats. Wie 

Secretariaat

Het secretariaat is gesloten op 24 
december. Opgave van intenties 
voor de kerstvieringen kan tot 
uiterlijk woensdag 22 december 
11.00 uur via of op het locatiese-
cretariaat, telefonisch tijdens de 
openingstijden of per e-mail. Ach-
terin de Voorloper vindt u alle data 
en tijden.  

zich hierin herkent en hiervan 
deel wil uitmaken kan reageren 
via coordinatieteam.gouda@sint-
jandd.nl

PCI / Diaconie
 
De kerstmarkt is terug
Na de vieringen op zaterdag  
17 en zondag 18 december is er 
in de H.- Josephkerk de bekende 
kerstmarkt van de PCI/Diaco-
nie. De opbrengst gebruiken wij 
om mensen in acute financiële 
problemen financieel te onder-
steunen of door hen te voorzien 
van noodzakelijke artikelen. Op 
de kerstmarkt - één week voor 
Kerstmis - verkopen wij natuur-
lijk mooie kerststukken, zowel 
groot als klein, gemaakt door een 
groep enthousiaste vrijwilligers. 
Ook andere (kerst)artikelen zijn 
te koop en niet te vergeten onze 
witte en rode PCI-wijn geleverd 
door een nieuwe leverancier.

Actie ‘Sponsor een kerstpakket’
In deze Voorloper treffen de 
Goudse parochianen een flyer 
aan met informatie over de jaar-
lijkse kerstpakkettenactie van de 

PCI/Diaconie. Steeds meer men-
sen hebben door de grote prijs-
stijgingen en hoge energiekosten 
moeite om rond te komen. Aan 
luxe-artikelen komen zij sowieso 
niet toe. Met onze kerstpakket-
tenactie willen wij iedereen die 
met weinig geld moet rondkomen 
met Kerstmis iets extra’s geven. 

Gezien het grote succes van onze 
sponsoractie van vorig jaar stel-
len wij ook dit jaar 150 pakketten 
samen. Helpt u mee dit financieel 
mogelijk te maken? Dat kan door 
mee te doen met de actie 'Spon-
sor een kerstpakket'? Informatie 
hierover vindt u op de in deze 
Voorloper ingestoken flyer en op 
de website van PCI-Gouda (www.
pci-werkgroepgouda.nl).
Namens PCI-Gouda en Diaconie,

Wilma van Erdewijk
René van Schie

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:gouda%40sintjandd.nl%0D?subject=
mailto:leden.gouda%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:locatieraadgouda%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.pci-gouda.nl
mailto:www.rkbegraafplaatsgouda.nl?subject=
mailto:infoblad%40sintjandd.nl?subject=kopij%20Infoblad
mailto:redactiegouda%40sintjandd.nl?subject=kopij%20De%20Voorloper
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
http://www.pci-werkgroepgouda.nl
http://www.pci-werkgroepgouda.nl
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Grote mensen mogen 
hun schoen zetten

Grote mensen die in het weekend 
van 26 – 27 november naar de 
Josephkerk komen, mogen hun 
schoen zetten! Wees gerust, er 
hoeft geen wortel of zelfgemaak-
te tekening in, alleen de schoen 
zetten is voldoende. Sinterklaas 
heeft laten weten dat hij in iedere 

schoen een waardevol geschenk 
zal doen! Reden genoeg dus om op 
zondag 4 december uit volle borst 
te zingen: ‘dank u Sinterklaasje!’ 
En de Sint zal ook de kinderen echt 
niet vergeten! 

Namens de Goedheiligman,
Rob Lijesen, pastoraal werker

Kerkelijk erfgoed 
in Museum Gouda 

Na de expositie in de Antonius-
zaal het afgelopen jaar heeft het 
tegeltableau van de Kleiwegkerk 
nu permanent een prachtige 
prominente plaats gekregen in 
de keramiekzaal van het Muse-
um Gouda en kan zo door iedere 
bezoeker worden bewonderd. 

Contactgroep

Fruitmandjes
Op zondag 11 september zijn er 
75 fruitmandjes gemaakt en uit-
gedeeld in onze parochie. Vele 
parochianen hadden fruit mee-
gebracht. Degene die een mandje 
ontvangen hebben waren aange-
naam verrast dat er aan hen ge-
dacht was. Hartelijk dank daarvoor. 

Bezoek
Door corona hebben vele parochi-

anen het contact met de parochie 
verloren. De contactgroep vormt 
de schakel tussen de parochianen 
en het pastorale team. Parochia-
nen die eenzaam of ziek zijn, wil-
len misschien bezoek ontvangen. 
Er zijn ook parochianen die om 
andere redenen op zoek zijn naar 
een luisterend oor. Als u wilt kun-
nen wij bij u langskomen. U kunt 
zich opgeven bij: Marion Faay:  
marionfaay@kpnmail.nl
Secretariaat: gouda@sintjandd.nl

Zorgteam, zorgen voor elkaar

De parochiebedevaart naar 
Rome hebben we afgesloten 
met een viering in de kerk der 
Friezen. Het was weer een 
prachtige reis met vieringen op 
de meest bijzondere plaatsten 
en in de mooiste kerken; de San-
ta Maria Maggiore, de Church of 
Domine Quo Vadis en zelfs in de 
Sint Pieter hebben we de eu-
charistie mogen vieren. Maar 
wat deze reis zeker bijzonder 
heeft gemaakt, is de zorg voor 
elkaar. Zorgen dat iedereen met 
elk onderdeel mee kon doen en 
zorgen om, voor en met de men-
sen die dit nodig hebben. 

Laat zorg nu net het onderwerp 
zijn waar we achter de schermen 
al weken mee bezig zijn in Gouda. 
In het kader van de missionaire 
kerk (parochievernieuwing) in-
tegreren we steeds meer onder-
delen die horen bij de doelen die 
we nastreven. Eén van deze on-
derdelen is het opzetten van een 
Zorgteam. We willen meer binding 

tussen mensen en meer samen-
werking creëren. Hiervoor hebben 
we voor alle vrijwilligers zeven 
teams opgericht.
Op dit moment zijn het Beheer-
team, Altaarteam en Welkomst-
team al enige tijd actief. Het 
Vormingsteam en het Informatie-
team zijn al wat breder van opzet. 
Nu zijn wij toe aan het opzetten 
van een Zorgteam. Op donder-
dagavond 29 september was het 
zover en is het officieel van start 
gegaan. De vrijwilligers van de 
Koffiegroep, de Contactgroep en 
mensen die hadden aangegeven 
wel iets met het verlenen van zorg 
te willen doen waren uitgenodigd. 
Wat zijn de taken van het Zorg-
team? Het Welkomstteam neemt 
de zorg voor zijn rekening. Vrij-
willigers die de vieringen verzor-
gen of het onderhoud van de kerk 
regelen besteden hier alle zorg en 
liefde aan. Zorg, waar is de grens 
van wat valt onder de bemoeie-
nissen van het Zorgteam en waar 
gaan de verantwoordelijkheden 

van het ene team over in die van 
een ander team? Eigenlijk waren 
we het over één ding eens: ieder-
een is eigenlijk lid van het Zorg-
team! 
Iedere parochiaan heeft wel een 
zorgtaak en die kan heel eenvou-
dig zijn: een kaarsje opsteken voor 
degene die dit nodig heeft of bid-
den voor iemand. Ga eens bij een 
onbekende zitten na afloop van 
een viering tijdens het koffiedrin-
ken. Of nodig eens iemand uit om 
mee te gaan naar de koffiezaal. 
Bezoek een zieke of eenzame on-
bekende medeparochiaan: er zijn 
genoeg adressen beschikbaar. Er 
zijn mensen die graag eens naar 
de kerk willen maar die geen ver-
voer hebben en zo zijn er nog vele 
manieren van zorg denkbaar. Zorg 
is een onmisbaar onderdeel van 
de missionaire kerk, dus laten we 
(nog) beter voor elkaar gaan zor-
gen, zeker met het idee dat ieder-
een lid is van het Zorgteam!
Angelique Deichmann: coordina-

tieteam.gouda@sintjandd.nl
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Oecumene-update

Inloophuis Domino

Nog even terugkijkend zien we 
dat de Goudse kerken van har-
te meededen aan de viering van 
Gouda750. Misschien was je ook 
bij een van de bijeenkomsten, 
tentoonstellingen, workshops, 
wandelingen en ontmoetingen 
die de Raad van Kerken Gouda 
organiseerde rond de thema’s 
duurzaamheid, vluchtelingen en 
‘iedereen doet mee’. Of bij de grote 
slotviering in de St. Jan. Meer dan 
1250 mensen kwamen in bewe-
ging! Mooie beeldverslagen vind 
je op www.rvkgouda.nl/gouda750.

Laatste vesper
Na meer dan 25 jaar komt er een 
einde aan de oecumenische ves-
pers in de adventstijd en de veer-
tigdagentijd in de Westerkerk. De 
werkgroep sluit af met nog eenmaal 
een adventskalender (het beken-
de paarse boekje) en een laatste 
adventsvesper: vrijdag 9 decem- 
ber 2022 om 19.30 uur in de Wes-
terkerk, Eerste E.J. Potgieterstraat 

Maak kennis met Inloophuis Do-
mino: een huiskamer voor ieder-
een die hier behoefte aan heeft. 
 
Tijdens een rondwandeling in het 
kader van 750 jaar Gouda langs 
plaatsen waar de kerken in het 
verleden diaconie, zorg en caritas 
beoefenden, kwam ik ook in het 
Inloophuis Domino. Inloophuis 
Domino, Oosthaven 31c, 2801 PD 
Gouda, is een ontmoetingsplek 

(oorspronkelijk opgezet vanuit 
verschillende Goudse kerken) waar 
iedereen naar toe kan komen, on-
geacht afkomst of religie. 
Het inloophuis is een huiskamer 
waar mensen welkom zijn om een 
praatje te maken, een kopje kof-
fie te drinken of om even op adem 
te komen. Maandag tot en met 
donderdag van 15.00 tot 22.00 
uur zijn zij geopend en vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 

Op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag om 17.30 uur ser-
veren zij een maaltijd voor € 3,90. 
Telefonisch aanmelden voor 16.00 
uur: 0182-515706. Op dinsdag 
van 11.30 tot 13.30 uur serveren 
zij een seniorenmaaltijd. Verdere 
activiteiten zijn crea-avonden, 
breien en kledingbeurzen. Het 
kerstprogramma is bij het ter 
perse gaan van dit blad nog niet 
bekend. Actuele info vindt u op:  
www.inloophuisdomino.nl

Pastor Kuipers

37, met gelegenheid om na te pra-
ten. Van harte welkom!

Komende viering van kerken 
samen
Zondagmiddag 15 januari is er in 
onze eigen H.-Josephkerk een vie-
ring samen met onze medechris-
tenen van de Ontmoetingskerk en 
de Federatie Gouda en vast ook uit 
andere kerken. De viering is ter ge-
legenheid van de week van gebed 

voor de eenheid van de kerken. Dat 
gaat ons allemaal aan en boven-
dien is onze parochiekerk de gast-
vrouw voor deze Goudse ontmoe-
ting. Kom er dus bij, parochianen! 
De starttijd volgt nog. 

Paul Buis, parochiaan en  
voorzitter Raad van Kerken 

Gouda, pjhmbuis@gmail.com, 
deze keer als vervanger voor 

Ellen Verrips. Actuele informatie: 
www.rvkgouda.nl

mailto:marionfaay%40kpnmail.nl?subject=
mailto:gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
http://www.rvkgouda.nl/gouda750
http://www.inloophuisdomino.nl  
mailto:pjhmbuis%40gmail.com?subject=
http://www.rvkgouda.nl 
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Reeuwijk
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R.K. Geloofsgemeenschap  
De Goede Herder

Vieringen 
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

Secretariaat 
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u. 
Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk 
Telefoon: ........................  0182-392310
E-mail: ............ reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad 
Voorzitter: .......................  Leo van Zoest
Secretaris: ............................... Anja Zijp 
Penningmeester: .......... Jos Dorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen
Rabobank 
Kerkbijdrage:  NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

Wijkvertegenwoordiging 
Joke de Jong: .................  0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail: .......................................................  
............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl

Kerstmarkt 2022

Na een aantal jaren van af-
wezigheid wordt er dit jaar 
weer de kerstmarkt gehouden 
rondom de H.H. Petrus en Pau-
luskerk in Reeuwijk-Dorp. Op 
maandag 5 december starten 
we met de verkoop van kerst-
bomen. Dagelijks van 12.00 uur 
tot 16.00 uur, tot en met de 
kerstmarkt.

Op vrijdagavond 9 december star-
ten we de kerstmarkt. Er wordt 
om 20.00 uur een optreden in de 
H.H. Petrus en Pauluskerk ver-
zorgd door het zanggezelschap 
WE uit Nieuwerkerk aan de IJs-
sel. Aansluitend is er gelegenheid 
voor een gezellig samenzijn in de 

kerk, onder het genot van een kop 
koffie of thee met een heerlijke 
stroopwafel, die tegen een gerin-
ge vergoeding te verkrijgen is. 

Op zaterdag 10 december van 
11.00 uur tot 16.00 uur wordt de 
kerstmarkt gehouden. De alom 
vertrouwde activiteiten vinden 
weer plaats, zoals: het rad van 
avontuur, enveloppen trekken, 
verkoop van kerstspullen en 
kerststukjes. Natuurlijk kun je ge-
nieten van de glühwein, de cho-
colademelk, erwtensoep, koffie, 
thee en niet te vergeten de heer-
lijke oliebollen. Graag tot dan!

Organisatie kerstmarkt

het lied ‘Zo puur kan liefde zijn’. 
Bij ‘Advent’ zongen wij ‘diep in 
het duister van de nacht’. ‘Kind 
ons geboren’ uit het kerstorato-
rium en ‘the most wonderful time’ 
zongen wij bij ‘Kerst’. Bij ‘Oud en 
nieuw’ stonden we stil bij wat er 
het afgelopen jaar is gebeurd en 
wat het volgende jaar ons gaat 
brengen. Twee mooie en gevoe-
lige liederen zongen wij bij het 
stukje ‘Uitvaart’ en ‘Avondwake’. 

‘Vrede’, deze enveloppe kwam met 
de vredesduif de kerk binnen vlie-
gen. De liederen ‘een schoot van 
ontferming’ en ‘geef ons vrede’ 
werden door het koor gezongen.
Na de pauze werd de bruidsmars 
ingezet op het orgel. Dit had het 
effect dat iedereen zich weer naar 
zijn plek begaf en er ruimte kwam. 
Zo konden de alzando’s met een 
bruidssluier op naar voren lopen. 
Daar zongen ze ‘mag ik dan bij 
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Op 16 oktober 2022 stond in 
onze agenda de organisatie 
van ‘Alzandokoor Viert’. Dit jaar 
bestaat het Alzandokoor al 
35 + 2 (corona)jaren. In de H.H. 
Petrus en Pauluskerk werd dit 
feestelijk gevierd.

Het koor heeft inmiddels 1000 lie-
deren in het repertoire en daaruit 
hebben we gezamenlijk een keu-
ze gemaakt. Van ‘onze’ postbode, 
die de kerk in kwam fietsen, kre-
gen wij twaalf enveloppen met 
kerkelijke kreten erop.
Omdat het oktober is en dus Ma-
riamaand zijn wij we gestart met 
‘Maria’. Wij zongen eerst het Ave 
Maria en ons tweede Marialied 
was, zoals in de Passion van 2017, 

Alzandokoor viert

Kerst Inn 

Na twee jaar van stilte kunnen 
wij u melden dat er op donderdag 
22 december weer een Kerst Inn 
georganiseerd wordt in de Ark te 
Reeuwijk-Brug. Op de mooie da-
tum 22-12-2022 proberen we van 
10.00 tot 14.00 uur een gezellige 
kerstbijeenkomst voor u te orga-
niseren. We starten met een Eu-
charistieviering. Laat u verrassen 
en wacht op de uitnodiging die de 
senioren rond half november zul-
len ontvangen. Daarin leest u alle 
informatie. 

Organisatie Kerst Inn

Ò

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988
mailto:reeuwijk%40sintjandd.nl%0D?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/reeuwijk
mailto:redactie.reeuwijk%40sintjandd.nl%20?subject=
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Ò De Pen van Debbie

Van Silva Brouwer kreeg ik een 
aantal weken geleden 'De Pen' om 
een stukje over mezelf te schrij-
ven voor de Voorloper. Mijn naam 
is Debbie van den Acker-Smit. Ik 
ben 52 jaar en getrouwd met Dirk. 
We hebben drie kinderen: Laura 
(20), Peter (17) en Sophie (14). We 
wonen in Reeuwijk-Brug. Ik werk 
ook in het dorp als assistent-ac-
countant bij een accountants-
kantoor. Mijn hobby's zijn lezen, 
zeilen, roeien en koken.
De afgelopen twaalf jaar heb ik 
als vrijwilliger meegeholpen bij de 
Kinderwoorddienst binnen onze 
mooie kerk in Reeuwijk-Dorp. Dat 
heb ik met ontzettend veel ple-
zier gedaan. Het was gezellig met 
de dames onderling en ik hoop 
dat we de kinderen een positief 
gevoel hebben meegegeven en 
een beetje kennis over de Bijbel 
en het geloof. Een paar weken 

geleden heb ik laten weten dat ik 
het stokje nu overdraag aan de 
nieuwe generatie jonge moeders 
en misschien ooit ook wel (een) 
vader(s).  
Verder geniet ik altijd erg van het 
luisteren naar het Alzandokoor 
en van onze mooie zonnige inspi-
rerende kerk. Ik hoop dat ieder-
een daar net zo van kan genieten. 
Ik geef de pen door aan….
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Schoolviering De Bron: een nieuwe start

Bloemetje van 
de maand

In september zijn we gestart met 
'Bloemetje van de maand'. Op de 
eerste zondag van de maand 
staat er een boeketje bloemen 
op het altaar dat na afloop van 
de viering gebracht wordt bij 
iemand die op dat moment een 
steuntje in de rug kan gebruiken. 

Uw hulp is daarbij onmisbaar. Om-
dat op het secretariaat niet altijd 
bekend is wie daarvoor in aan-
merking zou kunnen komen vra-
gen wij u om door te geven als er 
iemand in uw omgeving ziek is, 
in een moeilijke periode verkeert, 
een opkikker nodig heeft om weer 
verder te kunnen of iets zeer bij-
zonders te vieren heeft. 
Op het secretariaat hebben we 
veel contacten, maar soms is er 
iets gebeurd waar we niet van-
af wisten en wat achteraf een 
kaartje, bloemetje, bezoekje of 
blijk van medeleven had verdiend.  
Uw melding is dus welkom: 0182-
392310 of reeuwijk@sintjandd.nl. 

Nel, Jolanda en Leny

Een H.H. Petrus- en Pauluskerk 
met de eerste vijf rijen bomvol 
kinderen. Een vrolijke viering 
vol liedjes, veel vragen van pas-
toor Kuipers én antwoorden 
van de kinderen in de banken. 

Op vrijdag 26 augustus zaten alle 
kinderen van basisschool De Bron 
als start van het nieuwe school-
jaar om 9.00 uur in de kerk. Hand-
in-hand met hun maatjes kwa-
men de kleintjes de kerk binnen 
en velen keken daar hun ogen uit. 
De kinderen van kinderkoor De 
CantaRellen liepen door naar het 
altaar, want zij begeleidden onder 
leiding van Maria en Colette na 
een lange schoolvakantie deze 
eerste viering na de zomer.
Het thema was ‘Een nieuwe start’, 
dat op verschillende manieren 
ingekleurd werd. Het was de eer-
ste schoolweek van een nieuw 

schooljaar, nieuwe kinderen en 
juffen mochten even gaan staan 
en de nieuwe directrice Sandra 
Goedhart opende en sloot de vie-
ring met een gebed. Als evangelie 
was gekozen voor het verhaal van 
Simon Petrus, die na een slechte 
visvangst na de oproep van Je-
zus toch netten vol vis ving. Hij 
was daar zo door geraakt dat hij 

samen met Jacobus en Johan-
nes alles achter zich liet en met 
Jezus op pad ging. Dat is natuur-
lijk ook een nieuwe start! Met het 
afsluitende liedje ‘Klaar voor de 
start’ van Kinderen voor Kinderen 
liep de kerk weer leeg en kon de 
schooldag beginnen.

Maria Dorresteijn en 
Angelique Aerts

Familieberichten
Gedoopt 
Twan Uiterwijk
 
Overleden
Dhr. J.W.M. (Jan) van der Werf
Mw. A.E. (To) Bunnik-Vergeer
Dhr.  J.F.M. (Jan) Verweij
Dhr. N.S.J. (Niek) Nederend

Gerarduskalender

De Gerarduskalender, uitge-
bracht door Klooster Wittem, is 
een scheurkalender die is bedoeld 
om elke dag goed te kunnen be-
ginnen. De spreuk op de voorkant 
en de moppen, de puzzels en in-
formatie op de achterkant geven 
u aan het begin van de dag een 
positief gevoel. De opbrengst van 
de kalender komt ten goede aan 
alle activiteiten die vanuit klooster 
Wittem worden georganiseerd. De 
kalender is verkrijgbaar op het se-
cretariaat: € 9,00 per stuk en drie 
voor € 25,00.

jou’ en ‘liefde brengt de om-
mekeer’. ‘Vasten’ volgde met een 
Spaans lied. Een stuk uit de Pas-
sion mocht natuurlijk niet ontbre-

ken. Het verlichte kruis werd de 
kerk ingedragen met aansluitend 
het lied ‘geef mij je angst’. ‘Pasen’ 
en ‘Pinksteren’ volgde. Petrus en 

Paulus zijn onze patroonheiligen 
en waren ook in de kerk. Voor hen 
werd een speciaal lied gezongen. 
Het koor sloot swingend af met 
‘heal the world’.
Het was een mooie middag, ze-
ker omdat een band zorgde voor 
extra muzikale begeleiding en 
de kerk en het koor goed belicht 
werden. Op tv’s werd er bij iedere 
thema passende foto’s getoond.
Onze conclusie is, een feestje 
geven dat doe je samen, want 
zonder de inzet van alle mensen 
voor en achter de schermen ben 
je niets. Bedankt!

Katinka Bunnik

mailto:reeuwijk%40sintjandd.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 JJ Waddinxveen

Secretariaat
Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon: ........................... 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ...................... Peter Rijnbeek 
Secretaris: ............................ Henk Vink 
Penningmeester: ... Paul van Leeuwen 
Beheer: ......................... Peter Rijnbeek 
Algemeen lid: .................... Lia Rijnbeek
Algemeen lid: ....... Sonja van Leeuwen
Algemeen lid: ......................... Ruud Vink    

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken 

Bankrekeningen 
Kerkbijdrage:  NL71RABO0366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Stichting tot behoud Sint 
Victorkerk
Voorzitter: ....................... Hans Kientz

Website: ................ www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl 
Kopij: ......... victorientje@sintjandd.nl

Nu ik dit schrijf begint de herfst 
voelbaar te worden. We leven in 
een moeilijke tijd waarin sommige 
zaken niet meer zo normaal zijn. 
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 ener-
gierekening fors stijgen. Op dit 
moment betalen we al meer dan  
€ 3.000 per maand. Dat is even vol 
te houden maar het vraagt wel om 
drastische maatregelen. 
We zijn bezig in kaart te brengen 
hoe we ons verbruik nog verder 
kunnen terugbrengen. De ver-
warming in de pastorie, boven-
woning en de Victorzaal hebben 
al een update gehad en worden 
constant gemonitord. Er is een 
inspectieronde gehouden om alle 
overtallige elektraverbruikers uit 
te schakelen. De verlichting in de 
kerk is al aangepast. Ook de ver-
dere verduurzaming heeft onze 
aandacht maar vraagt nogal wat 
voorbereiding en overleg. 
De kerk is, qua gas, de grootver-
bruiker maar daar is ook nog de 
nodige de winst te behalen. Daar-
om willen we de verwarming in de 
kerk lager zetten. Dat vraagt wat 
van u als kerkbezoeker. Het was 
al nooit echt aangenaam maar 
in onze ogen beheersbaar.  We 

kunnen er allemaal rekening mee 
houden en ons wat warmer kle-
den. Achterin de kerk zullen wij 
wat voorzieningen beschikbaar 
stellen om het u toch wat aan-
genamer te maken. Wij hopen op 
uw begrip als u de kerk binnen-
komt die aankomende herfst en 
winter minder warm gestookt zal 
worden. De donderdagavondvier-
ingen zullen vanaf november ge-
houden worden in de Victorzaal, 
die dan ingericht is als kapelzaal. 
Dit zal wat aangenamer zijn. 

Namens de locatieraad,
Peter Rijnbeek

Met de woorden 'Hij richtte 
het oog op Jezus' (Joh. 1, 36a) 
en 'als dank voor uw gebed' be-
dankte Ad van Luijn iedereen 
naar aanleiding van zijn pries-
terwijding op zaterdag 1 okto-
ber jl. door Mgr. Van den Hende.

Tal van genodigden en andere 
aanwezigen waren in de HH. Lau-
rentius en Elisabeth Kathedraal 
in Rotterdam getuige van dit voor 
onze geloofsgemeenschap St. 
Victor unieke moment. Alhoewel 
het voor velen een lange zit is ge-
weest, was iedereen erg onder de 
indruk van deze bijzondere ge-
beurtenis. 

Ad is meer dan twintig jaar voor 
onze parochie van uitzonderlijke 
waarde geweest en het was een 
grote eer dat hij de dag erna, zon-

dag 2 oktober jl. ons voorging in 
zijn eerste en feestelijke eucha-
ristieviering in de St. Victorkerk, 
de plek waar hij zo vaak als lector 
aanwezig was. Na afloop van een 
mooie viering kreeg Ad uit han-
den van Peter Rijnbeek als blijk 

voor waardering het beeldje O.L.V. 
Maria van Waddinxveen uitge-
reikt. Tevens was er ruimschoots 
gelegenheid om de nieuwe pries-
ter, met werkterrein in het West-
land, te feliciteren. Hoeveel Ad 
voor ons heeft betekend, bleek 

Vanuit de Locatieraad

Familieberichten

Gedoopt
Maja Papanajotis
Minne Papavoine
Doris Asscheman
Aviana Smith
 
Getrouwd
Dorian Papavoine en Anouk van 

Croesdijk
 
Overleden
J.M.F (Jan) van Stijn
A.J. (Adriaan) Kleiweg
M.T. (Maria) Quiroz-Lemos

Waddinxveen
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Spiegelzondag

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. Ieder met zijn/
haar leeftijdgenoten het geloof 
ontdekken, elkaar ontmoeten en 
samen de eucharistie vieren. Dit 
succesconcept gaan we in onze 
eigen Victorkerk aanvullen met 
onze Spiegelzondag: we spiegelen 
ons aan Anker. Een aansprekende 
viering voor jong en oud met ruim-
te voor ontmoeting en crèche Ò

Themakoor His Revolution is op 
zoek naar zangtalent! Ons koor 
telt op dit moment 28 enthousi-
aste leden en staat onder leiding 
van Monique van den Hoogen. 
Op de piano worden we al jaren 
trouw begeleidt door Jennifer 
Jansen. We zijn in de gelukkige 
omstandigheid dat elke stem-
groep goed vertegenwoordigd 
is en we daardoor 4 of soms 
6-stemmig kunnen zingen. Het 
repertoire is divers en ontwikkelt 
zich met de tijd mee. Van Taizé 
tot Rutter en van Code-Music 
tot Haagh. We zingen gemiddeld 

eens per vier weken in de Vic-
torkerk. Repeteren doen we op 
woensdagavond in de naastgele-
gen Victorzaal. Meer informatie of 
een keertje kennismaken? Neem 
gerust contact op of kijk op www.
hisrevolution.nl, e-mail thema-
koorhisrevolution@sintjandd.nl

Ruud Vink, voorzitter
Tel. 06-30183660

Zangtalent gezocht!

wel uit het feit dan zeer velen hier 
dan ook gebruik van maakten. 

Van Luijn: 'Hij richtte het oog op Jezus'

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:victorientje%40sintjandd.nl?subject=
http://www.hisrevolution.nl
http://www.hisrevolution.nl
mailto:themakoorhisrevolution%40sintjandd.nl?subject=
mailto:themakoorhisrevolution%40sintjandd.nl?subject=
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Moordrecht

3332

R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358

Oosteinde 23, Moordrecht 
Telefoon: .......................... 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .......................... 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Mevr. R. v.d. Nouweland,  
Mevr. M. Oomen, de heer M. Helmes

Bankrekening
Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
....... t.n.v. Sint Johannes' Onthoofding, 
................................................ Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: ....................................................... 
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl 

Ò

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

Website: www.vac-victorkerk.nl; 
E-mail: info@vac-victorkerk.nl; 
Facebook: VAC-Victorkerk  

Het jaar 2022 begint langzaam 
op zijn einde te lopen, ook wat 
betreft de VAC-activiteiten, zo-
dat we nu al voorzichtig kunnen 
terugblikken. Heel 2022 waren er 
weer de gebruikelijke VAC-acti-
viteiten. Naast de maandelijkse 
klaverjasavonden hebben we de 
halfjaarlijkse boekenmarkten ge-
had, en twee Victorbridgedrives. 
De VAC doet meer, zoals het ma-
ken en verkopen van jam en ge-
legenheidskaarten, het hele jaar 
door verkopen van verschillende 
soorten Victorwijn. Daarnaast 
wordt er oud papier opgehaald. 
Daarmee zamelen we geld in voor 
het onderhoud van de Sint Vic-
torkerk. Met dank aan de vele vrij-
willigers die veel werk verrichten 
en zonder wie deze activiteiten 
niet kunnen plaatsvinden. Ook de 
onderlinge ontmoeting bij de ver-
schillende activiteiten vinden we 

erg belangrijk. We blijven daarbij 
wel op zoek naar mensen die mee 
willen helpen of zelfs taken willen 
overnemen. Als vast lid voor een 
activiteit of af en toe als helpende 
hand. 
Op 8 oktober vond een goed be-
zochte boekenmarkt plaats met 
tussen de 150 en 200 bezoekers. 
De organisatie kreeg verschillen-
de complimenten van bezoekers 
over de goede sortering en de 
mogelijkheid om in de Victorzaal 
een kopje koffie te kunnen drin-
ken en wat te kunnen kletsen. 
Voor veel bezoekers is het maken 
van een praatje met onze vrijwilli-
gers ook een deel van het plezier. 
Er heerste een goede sfeer, de 
aanwezige VAC-medewerkers en 
andere vrijwilligers kunnen te-
rugkijken op een geslaagde dag. 
De opbrengst was om en nabij de 
€ 2.000,00, een geweldig resul-
taat! Ook de Victorbridgedag van 
29 oktober met bijna 100 spelers 
vond in een ontspannen en gezel-
lige sfeer plaats. Er werd serieus, 

maar ook met veel plezier, een 
flink aantal spellen gespeeld. De 
maandelijkse klaverjasavonden 
worden goed bezocht en wordt 
er in een gezellige en ontspannen 
sfeer gekaart. In oktober waren er 
zelfs 24 deelnemers!
De kerstmarkt moet bij het maken 
van dit stukje nog plaatsvinden, 
maar is elk jaar een sfeervolle bij-
eenkomst, die mensen in stem-
ming doet komen van het kerst-
feest.
 
De data van VAC-activiteiten in de 
tweede helft van 2022:

- Kerstmarkt: 26 november
- Klaverjassen op 6 januari, 3 

februari en 3 maart 
- Boekenmarkt: 4 maart van 9.30 

tot 14.30 uur (i.p.v. 15.00 uur)

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk, Waddinxveen
Giften zijn zeer welkom op bank-
rekening NL36 ABNA 0427471 249
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Gerarduskalender

De nieuwe Gerarduskalender is 
weer te koop voor slechts € 9,00. 
Neem voor meer informatie en 
bestelling contact op met Mari-
anne Gerts, Eksterdreef 123, 2743 
EC Waddinxveen. Telefoon 0182-
636227 of 06-38198975

voor de allerkleinsten. We gaan 
direct in het nieuwe jaar hiermee 
starten en wel op zondag 8 janua-
ri a.s. Zanggroep Voces Novae zal 
aansprekende muzikale onder-
steuning verzorgen. Wil je helpen 
bij de crèche of verder meedenken 
over dit concept? Van harte wel-
kom om aan te sluiten. Neem hier-
voor contact op met het secreta-
riaat (waddinxveen@sintjandd.nl).

Pastoor Feijen

Een tijdje geleden kregen we 
van de familie van pastoor 
Feijen een geschilderd por-
tret van hem aangeboden. Het 
kwam uit een erfenis van hun 
broer. Ze wilden het ons in 
bruikleen geven omdat hij veel 
voor ons kerkje betekend heeft.

Pastoor Andreas Feijen was 
van 1848 tot 1858 pastoor in 
Moordrecht. Hij liet de opnieuw 
verzakkende kerk en pastorie-
fundering herstellen. Uit eigen 
middelen en uit de statie werd 

het verschuldigde geld bijeenge-
bracht. In 1852 gaf hij opdracht 
tot aanleg van de begraafplaats 
achter de kerk. Inclusief het 
priestergraf. Dit priestergraf is 
echter nooit gebruikt. Er kwam 
een monument dat ‘de Tempel’ 
wordt genoemd. Dit mooie kerk-
hof is nog steeds een mooie vre-
dige plek. Zelf heeft hij hier ook 
financieel aan bijgedragen.
Pastoor Feijen heeft ook meege-
werkt aan het oprichten van het 
parochiale armbestuur. Dit is wat 
nu het parochiebestuur heet. We 
geven hem een mooi plekje in ons 
parochiezaaltje.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
mailto:moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/moordrecht/
mailto:ledenmoordrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.vac-victorkerk.nl
mailto:info%40vac-victorkerk.nl?subject=
http://www.facebook.com/VAC-Victorkerk
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
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Haastrecht
Schoonhoven

St. Barnabasparochie &
H. Bartholomeusparochie

R.K. parochie St. Barnabas 
 Grote Haven 8, 2851 BM  Haastrecht
RK parochie H. Bartholomeus
 Wal 61, 2871 BC  Schoonhoven

Vieringen
Zie de site of het vieringenrooster

Livestream Haastrecht
kerkdienstgemist.nl/stations/399
Livestream Schoonhoven
kerkdienstgemist.nl/stations/220

Secretariaat
Wal 61, 2871 BC Schoonhoven
 di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: ....................... 0182-3822455
Email: ....... info@barnabasparochie.nl 
............ info@bartholomeusparochie.nl
Website: .... www.barnabasparochie.nl      
............ www.bartholomeusparochie.nl

Parochiebestuur
Vicevoorz. ................... dhr. F.J.  Marcus
Penningm. ... mw. W.M. van der Paauw 
Secretaris: ..................... dhr. G. Mores 
Onderhoud: ........ dhr. G.J. Wortelboer 
Algemeen lid: .. dhr. P.H.B. Pennekamp
Algemeen lid: mw. A. J.M. van der Valk

Bankrekeningen
Haastrecht Actie Kerkbalans: .............. 
....................... NL44 RABO 0118 5024 17
Haastrecht Misintenties e.d. .................
....................... NL71 RABO 0361 4102 04                                                                        

Schoonhoven Actie Kerkbalans: .........
....................... NL79 INGB 0001 4600 00 
Schoonhoven Misintenties e.d. ..........
....................... NL10 INGB 0000 1138 15    

Parochiële Caritas Instelling PCI
............... www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ......... NL97 ABNA 0507 1298 49
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Nieuw in de Voorloper

In september 2021 werd pas-
toor Van Klaveren met zijn 
team in onze parochies Paro-
chie St. Barnabas Haastrecht 
en H. Bartholomeus Schoon-
hoven geïnstalleerd. Dat was 
voor iedereen wennen. Voor de 
betreffende parochies en het 
pastoraal team, maar ook voor 
de andere geloofsgemeen-
schappen onder het pasto-
raal team. Pastores moesten 
immers met meer geloofsge-
meenschappen gedeeld wor-
den! 

Toch ontwikkelt zich dat in de 
goede richting. Steeds meer trek-
ken de parochies Haastrecht en 
Schoonhoven samen op met de 
parochie St. Jan de Doper, worden 
steeds meer activiteiten gecom-
bineerd en met ingang van deze 
editie ook in de Voorloper. Gecon-
stateerd werd namelijk dat veel 
mededelingen die via de Samen 
ter Weghe werden gedaan, in de St. 
Jan de Doperparochie via de Voor-
loper werden gecommuniceerd. 
(De Samen ter Weghe is het ge-
zamenlijke parochieblad van deze 
twee parochies geweest vanaf het 
moment dat zij samen een fede-
ratie zijn gaan vormen, ruim 20 
jaar geleden). Opnieuw een goe-

de reden om ook hier de krachten 
te bundelen. En zeker omdat het 
aantal direct actieven op dit ge-
bied op de vingers van een hand 
te tellen zijn en nodig toe zijn aan 
uitbreiding. Het ‘plaatje/logo’ is 
weliswaar nog niet in de huisstijl, 
maar daar wordt aan gewerkt.

De parochies Haastrecht en 
Schoonhoven omvatten een uit-
gestrekt gebied in de Krimpener-
waard, met meerdere kleine dor-
pen en het stadje Schoonhoven. 
Onlangs zijn de paters Passionis-
ten van het klooster in Haastrecht 
verhuisd naar Oudewater. Het 
klooster is na vele jaren dienst 
helaas gesloten, de kloosterkerk 
aan de eredienst onttrokken en 
de kloosterparochie H. Gabriël 
feitelijk door het bisdom overge-
dragen aan de St. Barnabasparo-
chie van Haastrecht. 

In deze voor ons nieuwe uitgave 
van het parochieblad verwel-
komen we dus ook de nieuwe 
parochianen vanuit de klooster-
parochie. Wij hopen dat u zich 

– ondanks alle verschillen met 
uw eerdere parochie – snel gaat 
thuis voelen in onze geloofsge-
meenschap!

Monique Stouthart

Hulp gevraagd

Heb jij of u ideeën en/of schrijfta-
lent, waarmee je een bijdrage kunt 
leveren aan het invullen van het 
nieuws van de parochies Haast-
recht en Schoonhoven? Meld u 
zich bij het secretariaat. Samen 
maken we er mooiere pagina's 
van!

Bezetting secretariaat

Voorbereiding op de Eerst Heilige Communie
‘Kom in de Kring’ en kinderwoorddienst

Zoals u elders in dit nummer hebt 
kunnen lezen, heeft Monique 
Stouthart een aantal nieuwe ta-
ken binnen de drie parochies op 
zich genomen. Wij zijn haar veel 
dank verschuldigd voor al het 
waardevolle werk dat zij voor de 
gemeenschappen Haastrecht en 
Schoonhoven gedurende vele ja-
ren heeft gedaan. Er is op diverse 
manieren voorzien in haar opvol-
ging. Ten tijde van de kopijdatum 
zijn er gesprekken afgerond met 

twee dames die het secretariaat 
van beide parochies op drie da-
gen zullen bezetten, Joke van 
den Berg en Magdalena Mesik. 
Tevens lopen er gesprekken met 
een beoogd kandidaat om de ad-
ministraties van de Overkant en 
de beide begraafplaatsen te gaan 
voeren. Meer actuele informatie 
vindt u op de website www.paro-
chiedeblijdeboodschap.nl

Frank Marcus, 
Vicevoorzitter parochiebesturen

In oktober is de voorbereiding 
op de Eerste Heilige Communie 
van start gegaan. Tien kinderen 
van de parochies Haastrecht en 
Schoonhoven die in groep 5 of 6 
van de basisschool zitten berei-
den zich voor op het ontvangen 
van dit sacrament. Wij wensen 
hen een goede voorbereiding toe 

en hopen dat zij in deze maanden 
mogen groeien in geloof en ver-
langen om Christus te ontvangen. 
De viering van de eerste H. Com-
munie zal in het voorjaar 2023 
zijn. De communicantjes komen 
gemiddeld om de week, meestal 
op vrijdagmiddag bij elkaar in 'De 
Overkant' in Schoonhoven. 

Voor kinderen die in groep 2, 3 en 
4 van de basisschool is er één keer 
in de maand het clubje ‘Kom in de 
Kring’, op vrijdagmiddag van 16.00 
tot 17.00 uur in 'De Overkant'. Het 
doel is om kinderen (meer) ver-
trouwd te maken met de verhalen 
uit de bijbel en zo samen te kun-
nen groeien in geloof.

Dolend

Dolend loop je door de straten 
van de Zilverstad, niet wetend 
waar je vandaan komt of waar 
je naar toe moet. Je vraagt of ik 
weet waar je woont. Met Google 
Maps in mijn ene en jou in mijn 
andere hand lopen we naar het 
huis waar jij niet woont. Ik vraag 
wat voor dag het vandaag is, wel-
ke maand, wie onze Koning is. 

Heeft de duisternis van de avond 
jouw brein bereikt? 
De mannen van 112 brengen je 
naar huis en net voordat je de po-
litiewagen instapt, draai je je om 
en roept me triomfantelijk toe: 
‘Máxima, het is Máxima, zij is onze 
koningin! Ik maak een diepe bui-
ging gevolgd door een staande 
ovatie!

Rob Lijesen, 
pastoraal werker

Voor alle kinderen op de basis-
school is er één keer in de maand 
kinderwoorddienst, waarbij kin-
deren naar het evangelie van de 
betreffende zondag luisteren en 
dit op ‘kinderniveau’ wordt be-
sproken. Er wordt er samen gebe-
den en vaak is het dan alweer tijd 
om naar de kerk te voor de viering 
van de Eucharistie. 
Heeft u informatie over de kin-
dercatechese en kinderwoord-
dienst gemist dan kunt u daar-
voor terecht op de parochiesite 
of bij het secretariaat.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/399
https://kerkdienstgemist.nl/stations/220
mailto:info%40barnabasparochie.nl%20%0D?subject=
mailto:info%40bartholomeusparochie.nl%0D?subject=
http://www.barnabasparochie.nl
http://www.bartholomeusparochie.nl
http://www.parochiedeblijdeboodschap.nl
http://www.parochiedeblijdeboodschap.nl
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Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

EV = Eucharistieviering; WCV = Woord en Communieviering; Barmh. = Viering van Barmhartigheid 
Voor actuele informatie zie: https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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Op weg naar de vrede

Tentoonstelling van kerststallen 
in de RK. H. Bartholomeuskerk 

FEEST VAN MARIA TER WEGHE

Maria van Haastrecht 

HAASTRECHT - ‘Op weg naar de 
vrede’ is de titel van de Kerstwan-
deling die op vrijdag 16 december 
gehouden zal worden in Haast-
recht. De kerken van Haastrecht, 
die samenwerken in het Hapis 
(Haastrechts Platform voor In-
terkerkelijke Samenwerking) or-
ganiseren deze tocht. Onderweg 
wordt u verrast met live-scenes 
uit het kerstevangelie, muziek 
en zang, fakkels en boodschap-
pers. Als u het Kind van de Vrede 
gevonden hebt, is er na afloop 
chocomel en glühwein in een van 
de kerken en kunt u nog even na-

praten en nagenieten.
U kunt starten vanaf 18.00 uur tot 
19.30 uur op het Concordiaplein 
bij gebouw Concordia in Haast-
recht. Weet u welkom, we zien uit 
naar uw komst.

De voorbereidingsgroep

Dagelijks in de kerk te bezichti-
gen van 10.00-16.30 uur

SCHOONHOVEN - In beide zij-
beuken van de Bartholomeuskerk 
(Wal 63) staat een grote verza-
meling kerststallen van dhr. Gert 
de Kruijf uitgestald. Hij heeft 
een hele verzameling bijzondere, 
mooie kleine, piepkleine, grotere 
en heel grote kerstallen van di-

verse materialen en uit verschil-
lende landen. Als u vorig jaar de 
kerststallen heeft bekeken, zult 
u nu nieuwe exemplaren tegen-
komen. Het is sfeervol uitgestald 
met lichtjes en kerstartikelen. 
Zeer zeker de moeite waard om 
eens te gaan bekijken. U bent van 
harte uitgenodigd daar de tijd 
voor te nemen.

HAASTRECHT - Op 18 oktober 
viert de katholieke kerk het feest 
van de heilige Lucas, behalve in 
Haastrecht. Daar wordt jaarlijks 

het feest van Maria ter Weghe ge-
vierd, ofwel Maria van Haastrecht. 
Meer hierover kunt u lezen in het 
parochienieuws, op pagina 4.

Christmas 
Brass 

SCHOONHOVEN - De Brassband, 
die in september haar 100-jarig 
jubileum vierde, zal op zaterdag-
avond 10 december in onze kerk 
een Christmas Brass organiseren. 
Er zullen kerstliederen en enkele 
andere muziekstukken worden 
gespeeld. Zowel orkest A als B zal 
deelnemen. Wilt u aan het begin 
van de maand december al wat in 
de kerststemming komen, dan is 
dit een goede gelegenheid. Aan-
vang 20.30 uur. Voor meer infor-
matie kijkt u op www.brassband-
schoonhoven.nl

Kerstwandeling

SCHOONHOVEN - De gezamen-
lijke kerken van Schoonhoven or-
ganiseren op zaterdag 17 decem-
ber een kerstwandeling door de 
binnenstad. Langs verschillende 
bijbelse voorstellingen uit het 
Lucasevangelie en korte opvoe-
ringen met zang en dans, trekt u 
in groepjes langs het kerstver-
haal. U kunt starten tussen 17.00 
en 20.00 uur bij de Veerpoort en 
de wandeling eindigt in onze Bar-
tholomeuskerk. Daar wordt u met 
liederen verwelkomd en kunt u 
de mooie kerststal bekijken. Het 
Kindje Jezus zal op deze avond al 
(even) in de kribbe liggen. Voor u 
naar huis vertrekt is er nog war-
me chocolademelk en iets lekkers. 
Het belooft een mooie sfeervolle 
wandeling te worden voor jong en 
oud. Iedereen is van harte welkom.

https://www.sintjandd.nl/vieringen/
http://www.brassbandschoonhoven.nl
http://www.brassbandschoonhoven.nl
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De sprinkhaan zegt:

'Volg de ster naar kerstmis'
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