Week 47-48

19 NOVEMBER T/M 2 DECEMBER 2022

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 8 DECEMBER IN DE ST. VICTORKERK
Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website www.sintjandd.nl onder kopje vieringen
staan altijd de laatste wijzigingen vermeld. In de weekendvieringen is er bijna altijd een organist en
cantor aanwezig die de viering muzikaal zullen begeleiden. Een enkele keer zal er een stille viering
zijn. Alle vieringen zijn ook te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Zondag 20 november 11:00 uur Eucharistieviering pastor van der Helm
Met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson & cantor mevr. Van Bruinessen
Tevens Nationale Jongeren deurcollecte
Wij bidden voor de pas overledenen: Maria Quiroz Lemus,
Intenties: Op voorspraak van O.L.V. van Waddinxveen voor een ernstig zieke zus in het buitenland,
Cees van den Bosch, Cor Segers & Rie Segers-Gerts, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn,
Johanna Antonia Catharina Josepha Aronson-Lips, Overleden familie van Stijn,
Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Donderdag 24 november 19:00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren (Victorzaal)
Wij bidden voor de pas overledenen: Maria Quiroz Lemus,
Intenties: Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff

Zondag 27 november 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers
Met muzikale medewerking van Capella Sint Victor, tijdens de viering wordt Alex Rensen gedoopt
Wij bidden voor de pas overledenen: Maria Quiroz Lemus,
Intenties: Op voorspraak van O.L.V. van Waddinxveen voor een ernstig zieke zus in het buitenland,
Jan Lam, Overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, Jan Boekhorst & Riet Boekhorst-den Hollander,
Wil de Waal-Verschragen, Zach van der Poel, Steef de Frankrijker en kleindochter Julia,
Mieke Koetsier-Rijnbeek, Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Donderdag 1 december 10:00 Ouderenviering in Anne Frank Centrum door pastor Kuipers
Donderdag 1 december 19:00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren (Victorzaal)
Wij bidden voor de pas overledenen: Maria Quiroz Lemus,
Intenties: Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff

Zondag 4 december 11:00 uur Woord- en Communieviering Diaken Schuurmans
Met muzikale medewerking van Themakoor His Revolution
Wij bidden voor de pas overledenen: Maria Quiroz Lemus,
Intenties: Op voorspraak van O.L.V. van Waddinxveen voor een ernstig zieke zus in het buitenland,
Gerard Heemskerk, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Alie Bunnik, Ton van Leeuwen,
Maria Elizabeth Teresia Moons-van Wijk & kleine Annie Moons, Johan Sluys, André Eggermont,
Joop Wubben & Rita Wubben-van Dam, Ellen Perreijn-Lutzenberger, Adriaan Kleiweg,
Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen

Donderdag 8 december 19:00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren
Wij bidden voor de pas overledenen: Maria Quiroz Lemus,
Intenties: Op voorspraak van O.L.V. van Waddinxveen voor een ernstig zieke zus in het buitenland,
Gerard Heemskerk, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Alie Bunnik, Ton van Leeuwen,
Maria Elizabeth Teresia Moons-van Wijk & kleine Annie Moons, Johan Sluys, André Eggermont,
Joop Wubben & Rita Wubben-van Dam, Ellen Perreijn-Lutzenberger, Adriaan Kleiweg,
Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen, Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff
Na de vieringen op zondag bent u allen van harte welkom in de Victorzaal om een
kopje koffie of thee te drinken.
In de kerk liggen plaids die u kunt gebruiken voor extra warmte!
CHAUFFEURSDIENST
We hebben de chauffeursdienst weer opgestart om ouderen naar de viering op zondag 11.00 uur
en speciale vieringen in de St.Victorkerk te brengen. Ook kunt u naar de ouderenvieringen gebracht
worden in het Anne Frank Centrum. U kunt bellen naar de volgende personen, ze doen het met veel
plezier.
27 november
1 december / AFC
4 december
11 december

Truus Smakman
Piet Goemans
Angela Verweij
Lia Rijnbeek

06-4003 5685
0182-610 616
06-2481 7781
06-4058 6250

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Wellicht heeft u er al bij andere geloofsgemeenschappen over gehoord of gezien “het bloemetje”.
Ook in Waddinxveen zijn enkele parochianen opgestaan en
wordt er ook in onze geloofsgemeenschap gestart met dit
initiatief.
Ieder weekend zal een bos bloemen gebracht worden bij een
mede-parochiaan thuis. Dit kan iemand zijn die ziek is, een
operatie moet ondergaan of iemand die een steuntje in de rug
kan gebruiken. Bij de zondagse viering vragen wij de aandacht
en gebed voor deze parochiaan en na de viering zal er door
een kerkbezoeker de bos bloemen worden langsgebracht.
Uw hulp is daarbij onmisbaar, zowel bij het aandragen van
parochianen die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, als bij het langsbrengen van de
bloemen. U kunt contact opnemen met het secretariaat waddinxveen@sintjandd.nl of 0182612452.

DEURCOLLECTE T.B.V. JONGEREN
Op 20 november wordt er na de viering gecollecteerd voor het katholieke jongerenwerk in ons land.
Niet alleen onze financiële bijdrage is hard nodig voor deze generatie maar ook ons gebed.
Landelijk maar ook in onze parochie worden er mogelijkheden geboden om opweg te gaan met
God. Bidden we voor de jongeren die uitgenodigd worden om naar activiteiten te komen ter
voorbereiding op de wereldjongerendagen. Dat ze open mogen staan voor de uitnodig die ze
ontvangen. Maar ook voor kinderen en hun ouders die de mogelijkheid hebben om aan te sluiten bij
het Eerste Heilige Communie traject. As. dinsdag is er een ouderinformatieavond in de
Antoniuszaal in Gouda

LEERHUIS
Ter voorbereiding van de ontmoeting van onze Bisschoppen met de Paus heeft de
bisschoppenconferentie een rapport opgesteld over de situatie van de kerk in Nederland. Dit rapport
heeft heel wat stof doen opwaaien en haalde zelfs voorpagina van landelijke kranten en het 8 uur
journaal. Iedereen lijkt er iets van te vinden. De een is verdrietig de ander weer boos of
teleurgesteld. We gaan er met elkaar over in gesprek op woensdagavond 23 november, 20.00 uur
in de Doortocht (achter de RK kerk van Bodegraven) We mogen een kwartiertje klagen maar
daarna stellen we ons de vraag: ‘Als je de Paus een advies zou mogen geven voor de kerk van
Nederland, wat zou je hem dan in het oor fluisteren. Ter voorbereiding is wel huiswerk! Als u zich
aanmeldt ontvangt u het per ommegaande. Graag uiterlijk maandag 21 november aanmelden via email: leerhuis@sintjandd.nl

KERSTCONCERT 17 DECEMBER
Honderd (en een) jaar geleden, op 19 september 1921,
startte Bert van Berkesteijn, zijn graf en dat van zijn
vrouw is te vinden op de begraafplaats achter de kerk,
de Stoel- en Meubelfabriek H.A. van Berkesteijn aan de
Wilhelminakade. Er wordt daar niet meer geproduceerd,
maar het bedrijf bestaat nog steeds onder die naam en
is gebleven op de plek waar hij ooit begon. Met een
feestelijk concert wordt hierbij stil gestaan. Dit zal
plaatsvinden in de Sint Victorkerk, op zaterdag 17
december, aanvang 15.30 uur. Naast andere werken
zal Bach’s cantate Herz und Mund und Tat und Leben
en het eerste deel van zijn Weihnachtsoratorium worden uitgevoerd. Voor parochianen zijn er
kaarten beschikbaar. Die kunnen worden afgehaald bij het ecretariaat tijdens de openingsuren.
Het uitvoeren van de cantates van Bach vraagt bijna altijd om een grote bezetting. Naast het koor,
Cantare uit Gouda, zal Nicole Fiselier de sopraan partij voor haar rekening nemen en Daniella
Buyck die van de alt. Voorts zullen tenor Arco Mandemaker en de in Hannover geboren bas-bariton
Hans Christian Hinz te horen zijn. De orgelpartijen zijn in handen van Edoardo Valorz, nog meer
internationale aanwezigheid zal in het orkest te beluisteren zijn, terwijl het geheel onder leiding zal
staan van dirigent Leo Rijckaart. Al met al een voorbode van een bijzondere uitvoering in een
bijzondere omgeving.
Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur en
is te vinden naast de kerk.

MARRIAGE COURSE
Quote: ‘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
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 uit eten. Onder het genot van een heerlijk diner voor twee krijgen
jullie toelichting op thema’s zoals lief en leed delen, omgaan met verschillen,
vergeving en familie. Met concrete vragen en oefeningen gaan jullie met z’n
tweeën in gesprek.
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, sluiting 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, emailadres en telefoonnummer. Meer informatie: marriagecourse@sintjandd.nl, tel: 0182-513056

GA JIJ OP EXPEDITIE?
Stap in de wereld van Jozef en Maria en maak een reis door de
tijd tijdens Expeditie Bethlehem 2022. Wandel daarvoor op
dinsdagavond 13 december in het centrum van Waddinxveen
een uurtje door het kerstverhaal en beleef het leven van toen
met de ogen van nu. Gratis tickets zijn vanaf 23 november te
boeken via www.expeditiebethlehem.nl.
Vorig jaar ging Expeditie Bethlehem vanwege de
coronamaatregelen helaas niet door. Dit jaar wandelen we hoe
dan ook in Waddinxveen door het kerstverhaal. Is het niet live,
dan wel met een indrukwekkende film waarvoor momenteel de
opnamen in ons dorp worden gemaakt. Ten slotte is de blijde
boodschap voor deze wereld er niet een om voor onszelf te
houden maar om met iedereen te delen.
Om Expeditie Bethlehem mogelijk te maken, werkt een team van enthousiaste vrijwilligers samen
met basisscholen en kerken en heel veel mensen voor en achter de schermen. Daarbij hebben we
inmiddels op verschillende momenten die cruciaal waren voor de organisatie God’s hulp mogen
ervaren. Zo wonderlijk mooi! Blijf daarom vooral bidden. Ook voor hen die overwegen om te helpen
of te wandelen.
Ben jij net als het team enthousiast om op eigentijdse wijze een eeuwenoud, maar o zo actueel
verhaal én hoopvolle boodschap met anderen te delen? Vind je het helpen in de catering, het
gidsen van groepen of het figureren in een scene leuk om te doen? Kijk dan op
www.expeditiebethlehem.nl voor alle info en mogelijkheden. De kans is namelijk groot dat wij nog
naar mensen zoals jij zoeken.
Met een hartelijke groet uit het ‘Bethlehem’ van Waddinxveen,
namens Team Expeditie Bethlehem, Conny, Esther, Arie Pieter, Jochum, Peter

ADVENTSVESPER
Voortbouwend op een jarenlange traditie in
Waddinxveen zullen er ook tijdens de komende
adventsperiode op de 4 adventszondagen
oecumenische vespervieringen worden gehouden.
Als rode draad is dit jaar gekozen voor de ‘O –
antifonen’. Deze worden in de liturgie van de RoomsKatholieke Kerk gezongen van 17 tot 23 december. Na
de O volgt steeds een oudtestamentische Messiastitel.
In elke vesperviering staat één Messiastitel centraal:
bijbehorende Schrift-gedeelten worden gelezen en de
hierbij gekozen liederen worden gezongen door een
klein zangensemble en/of de overige aanwezigen; ook
is er ruimte voor stilte en bezinning.
De adventsvespers worden dit jaar gehouden in de
Remonstrantse kerk aan de Zuidkade 59:
1e advent zondag 27 november, aanvang 19.00 uur.
2e advent zondag 4 december, aanvang 19.00 uur.
3e advent zondag 11 december, aanvang 19.00 uur.
4e advent zondag 18 december, aanvang 19.00 uur.
Namens Samenspraak,
Ruud Vink

ANKERZONDAG 20 NOVEMBER
Zondag 20 november is het weer Ankerzondag!!
Aankomende week wordt onder gezinnen een adventspakket verspreid. Daarin vinden jullie weer
leuke tips en activiteiten om thuis (en in jullie omgeving) samen mee aan de slag te gaan. We
hopen dat jullie hier als gezin veel plezier aan mogen beleven, en dat dit een vruchtbare
voorbereiding op Kerstmis mag zijn. Hebben jullie op 27 november nog niets ontvangen? Stuur dan
even een berichtje naar anker@sintjandd.nl

NIEUWS VAN DE VICTOR ACTIVITEITEN COMMISSIE (VAC)
Website: www.vac-victorkerk.nl E-mail: info@vac-victorkerk.nl Facebook: VAC-Victorkerk

Het VAC-winkeltje in het voormalige
jeugdhonk verkoopt allerhande VACartikelen, zoals wijn, jam en kaarten,
maar ook puzzels en religieuze artikelen.
Het winkeltje is open na de
zondagvieringen in de Victorkerk en
tijdens de openingstijden van het
secretariaat (op maandag, dinsdag en
donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en
op vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur). Na
de viering op donderdagavond is het
winkeltje voortaan alleen open wanneer
er een VAC-lid aanwezig is. Er kan ook
gepind worden in het winkeltje.

Zaterdagopenstelling VAC-winkeltje
Daarnaast is het VAC-winkeltje ééns per maand op zaterdag open van 10:00 uur tot 12:00 uur (de
laatste zaterdag van de maand). Dat is dan tevens een moment waarop boeken, religieuze
artikelen, cd's, dvd's en oud papier (of prijsjes voor verschillende VAC-activiteiten) kunnen worden
ingeleverd. Eerstvolgende datum: 19 november (in verband met de Kerstmarkt op 26 november).
Kerstmarkt
Op zaterdag 26 november organiseert de Victor Activiteiten Commissie (VAC) weer zijn sfeervolle
Kerstmarkt met een diversiteit aan kerstartikelen. Deze markt vindt tussen 9.30 en 14.30 uur plaats in de Sint
Victorkerk. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Koffie of thee met eigen gebakken lekkernijen,
erwtensoep, glühwein, het is er allemaal. Daarnaast zijn de “Sint Victorwijn”, de “Sint Victorjam”,
tweedehands boeken en de jaarlijkse boterletters te koop. En u kunt genieten van sfeervolle orgelmuziek.
Een aantal leden van het Themakoor zal om 11 en 12 uur een aantal kerstliederen ten gehore brengen.

Er is nog een mogelijkheid om uw overtollige kerstspullen bij ons in te
leveren. Dat kan op zaterdag 19 november tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij de
pastorie (ingang Emmaus - naast het krantenhok).
Klaverjasseizoen 2022-2023
Op 4 november was de derde speelavond van het seizoen 2022-2023. Ook deze keer met het mooie aantal
van 24 deelnemers. Er werd weer fanatiek, maar sportief gekaart. Deze keer had Rita Koetsier de hoogste
score met 5.282 punten, Theo Koetsier werd tweede met 4.957 punten en Rita Reichard goede derde met
4.892 punten. De top-3 kent wat veranderingen. Kees Olsthoorn is van de tweede naar de eerste plaats
opgeschoven, Theo Koetsier is nu de nieuwe nummer twee, terwijl Jacques Tschroots zijn derde plaats wist
te behouden. De volgende klaverjasavond is op vrijdag 2 december.

Inloopavonden VAC
Naast de vergaderingen van de VAC organiseert de VAC open inloopavonden op de tweede donderdag
van de maand, aansluitend aan de donderdagavond viering. Iedereen is van harte welkom om een kop
koffie of thee mee te drinken. Aansluitend nemen we VAC-activiteiten door, soms zijn er doe-activiteiten
(ter voorbereiding van VAC-activiteiten), maar alles in een ongedwongen sfeer. U kunt ook alleen een
kop koffie of thee meedrinken, en daarna weggaan, maar als u wilt kunt u ook langer blijven. KOMT U
OOK EEN KEER?

De datum van de volgende bijeenkomst is op 8 december
Oud papier
Het is mogelijk om oud papier af te geven (liever geen karton). Dat kan op maandagmorgen bij de Sint
Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan voor de verdere afhandeling.

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

Jam
Als VAC hebben we het hele jaar door een groot aantal soorten overheerlijke, zelfgemaakte jam. In drie
verschillende maten. U kunt jam kopen in het VAC-winkeltje en via het secretariaat tijdens de openingstijden
van het secretariaat (telefoon: 612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl). Ook kunt u contact opnemen met
Magda Sirre (tel. 615137).

Naast de heerlijke jam verkoopt de VAC overheerlijke St. Victorwijn:
- Rode Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië
- Witte Chardonnay van "Stoney Creek" uit Australië
- Rosé Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië
De prijs is € 4,50 per fles. Bij afname van 6 flessen of meer wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd!
U kunt voor bestellingen bellen naar het secretariaat (telefoon: 612452 of via
waddinxveen@sintjandd.nl).
VAC-agenda
- VAC-inloopavond: 8 december
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 19 november
- Klaverjassen: 2 december
- Kerstmarkt: 26 november
- Oud papier (liever geen karton) brengen: elke maandagochtend

COLOFON
Het volgende Victorientje verschijnt op 2 december, houdt u voor het actuele nieuws de website
www.sintjandd.nl in de gaten.
Zuidkade 176 - 2741 JJ - Waddinxveen - Tel.0182-612452
Email: waddinxveen@sintjandd.nl website: www.sintjandd.nl
Het secretariaat is geopend op maandag-dinsdag-donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur
Pastor van dienst telefoonnummer 0182 – 58 60 36
Kerkbijdrage nr. NL71 RABO 0366 8051 50 t.n.v. R.K.-Parochie St. Jan de Doper
of
nr. NL15 INGB 0000 2865 79 t.n.v. R.K.-Parochiebestuur St. Victor
Gebedsintenties rekeningnummer NL55 INGB 0002 3076 30 t.n.v. R.K.-Parochie Sint Victor

