
 

 

 
Nr. 203 – za. 5 nov. t/m vr. 25 nov. 2022 
Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Secretariaat: 0172-612255,  bodegraven@sintjanddd.nl 
Pastor van Dienst: 0182-586036 
Redactie: redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
Parochie Sint Jan de Doper: www.sintjandd.nl 
 
Agenda 
6 nov. – Willibrordzondag 
12/13 nov. – Deurcollecte Kath. Ver. Voor Oecumene 
16 nov.- Gespreksavond Oecumenische  gespreksavond 
19/20 nov. – Verkoop t.b.v. Cordaid 
20 nov. – Ankerzondag  
21 nov.- Inspiratieavond 
 
Familieberichten 
Gedoopt: Siem Wolswijk  

Willibrordzondag   
Zondag 6 november vieren we Willibrordzondag. Deze viering wordt 
opgeluisterd door alle koren van onze geloofsgemeenschap. Er is 
tijdens deze viering speciaal voor de kinderen kinderwoorddienst en 
voor de allerkleinsten is er crèche.  
 

Crèche 
Vanaf heden zullen weer een aantal vrijwilligers klaarstaan om tijdens 
de zondagsviering kinderen op te vangen in de crèche. Wel zoeken wij 
voor de crèche nog een of twee vrijwilligers. Iets voor u misschien? 
Aanmelden kan bij het secretariaat: bodegraven@sintjandd.nl Tijdens 
de zondagsvieringen is er ook voor de iets oudere kinderen 
kinderwoorddienst. Uw kinderen zijn van harte welkom. 
Lia Nottelman 
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Oecumenische gespreksavond over wereldwijde 
verbroedering 
“Fratelli Tutti”: “Allen broeders”. Dat is de titel van een encycliek (vgl.: 
‘encyclopedie’: een veel omvattend boekwerk) die paus Franciscus 
heeft geschreven over de wereld van nu, gezien vanuit het evangelie. 
Op woensdagavond 16 november 2022 organiseert de oecumenische 
werkgroep Samenspraak in samenwerking met de werkgroep 
Verdieping een gezamenlijke gespreksavond over deze recente (2020) 
encycliek, oftewel ‘herderlijk schrijven’ van paus Franciscus. De avond 
wordt ingeleid door pastor Winfried Kuipers. Belangstellenden worden 
uitgenodigd in de Victorzaal van de St. Victorkerk aan de Zuidkade. 
Waddinxveen.  Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom. Graag 
aanmelden bij Evalien de Haan: evalien.zijlstra@planet.nl Meer 
informatie op https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/oecumenische-
gespreksavond-over-wereldwijde-verbroedering/ 
 
Boterletters 
De periode van de boterletters komt er weer aan! De jongeren van onze 
parochie die volgend jaar naar de Wereld Jongerendagen in Portugal 
gaan voorzien u graag hierin! Zondag 6 november nemen zij graag uw 
bestelling op achterin de kerk. In het weekend van 26 en 27 november 
worden de boterletters aan u uitgedeeld in uw kerk. De boterletters 
kosten € 7,50.  
 
Helpt u mee bij de Alphacursus? 
De Alphacursus is weer gestart in onze parochie! Tien avonden 
verdiepen de deelnemers zich in ons christelijk geloof. De opkomst is 
groot en we hebben uw hulp nodig! Wilt u het keukenteam één of 
meerdere avonden ondersteunen? Stuur een e-mail naar 
alphacursus@sintjandd.nl. Dit is een mooie kans om uw geloof handen 
en voeten te geven! 
 
Werken aan de toekomst van onze Kerk  
Op 21 november a.s. heeft de locatieraad een inspiratieavond 
georganiseerd. We hebben voor deze avond een dertigtal parochianen 
uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van 
onze Kerk. Het thema van de avond is: ‘Kansen en uitdagingen voor de 
toekomst van de Kerk’. In de volgende Wachter en via de website zullen 
we u informeren over de opbrengsten van deze avond. 
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Banneuxdag 
Het Banneuxcomité laat weten dat de jaarlijkse Banneuxdag, die 
gehouden zou worden op 12 november 2022 in Pijnacker, helaas  geen 
doorgang zal hebben. 
 
Kerkplein 15 zoekt versterking 
Al vanaf de start van de lokale omroep is het programma Kerkplein 15 
te beluisteren op zondagmorgen en de christelijke feestdagen. De 
bezetting van Kerkplein 15 heeft nu het kritieke punt bereikt. We 
werken nog met drie medewerkers. We zoeken dus dringend 
versterking. Die kan bestaan uit: medewerk(st)ers 
presentatie/techniek voor de uitzendingen op zondagochtend tussen 
9 en 12 uur in de studio in het Evertshuis, Medewerk(st)er voor het 
maken van het rooster van uitzendingen. Het is ook mogelijk een ‘team’ 
voor de eigen uitzendingen te formeren. Zij nemen dan alleen de 
uitzendingen van de eigen geloofsgemeenschap voor hun 
rekening. Ervaring is niet vereist. Een beetje (religieuze) muziekkennis 
is handig. Voor meer informatie kunt u mij bellen of mailen 
Gert.bregman@solcon.nl  Tel. 06-10934949. 
Gert Bregman 
 

Gebedsintenties 
Vr. 4 nov. 9.00u – Corrie van Velzen-Duits. 
Zo 6 nov. 9.00u – Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij bidden 
ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Pastor van der 
Meer, ouders van Bunningen – Schuttelaar en Jan van Bunningen, 
ouders Agterof – Pouw, Coks van Diemen – van Veldhuizen, ouders van 
Veen – van der Salm en Cobi, Harm Troost, Cor en Lien de Vos, fam. 
Koot – van der Maat, Heleen Veelenturf, Piet Mourits, Cees Scheer, 
Ouders van der Meer-Vergeer. 
Vr. 11 nov. 9.00u - Aad Veelenturf, Ouders Ernst-Walraven en Gijs en 
Jos. 
Za. 12 nov. 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. 
overleden fam. Agterof – van der Steen, Maus Vermeulen, Jan van Dijk.  
Wo. 16 nov. 14.00u – Rijngaarde - Peter Brugman. 
Zo. 20 nov. 9.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Uit 
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dankbaarheid voor een 80e verjaardag, ouders Hoogeveen – 
Duijvestijn, Jan, Tiny en Wim van Leeuwen, Ans Stolwijk – van 
Veldhuizen, Siem Overes, Agaath Bunnik – Zevenhoven, Karel Koot, 
Alfons van Leeuwen. 
Vr. 25 nov. 9.00u - Wim van Doorn, Anny en Leo de Wit. 
 
Weekinfo 
    32e zondag door het jaar 

    Willibrordzondag  

Zo. 6 nov 9.00 Eucharistieviering pastoor Van Klaveren 

    Alle koren   

    Koffiedrinken na de viering 
 

Ma. 7 nov 19.00 Getijden (avondgebed) Vrijwilliger  

Vr. 11 nov 9.00 Eucharistieviering pastoor Van Klaveren 

    33e zondag door het jaar 

Za. 12 nov 19.00 Eucharistieviering pater Peelen 

    Middenkoor  

Ma. 14 nov 19.00 Getijden (avondgebed) Vrijwilliger  

Wo. 16 nov 14.00 Rijngaarde  
Eucharistieviering 

pater Boomaerts 

Vr. 18 nov 9.00 Gebedsviering gebedsleider 

       

    Christus Koning  

Zo. 20 nov 9.00 Eucharistieviering pater Peelen 

    Dames- en herenkoor 

    Koffiedrinken na de viering 
 

Zo. 20 nov 9.30 Ankerzondag Josephkerk Gouda 

Ma. 21 nov 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

Vr. 25 nov 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    1e zondag van de advent 

Za. 26 nov 19.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    Jongerenkoor  

 


