
 

 

 
Nr. 204 – za. 26 t/m vr. 16 dec. 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 
26 nov. tot 18 dec. – Bisschoppelijke adventsactie 
26 nov.-  Na de viering uw bestelde boterletter ophalen 
27 nov. – Start digitale adventsretraite  
4 dec. – Uitzending Kerkplein 15 
10/11 dec. – Deurcollecte bisschoppelijke adventsactie 
18 dec. – Ankerzondag  
 
Familieberichten 
Overleden: J.J. (Jasper) van Diemen 

Torennieuws 
De scheuren achterin de kerk zullen u waarschijnlijk niet ontgaan zijn. 
Toch wel? Kijk dan eens naar de muren boven de biechtstoel en de 
Mariakapel. Een grote bron van zorg, en reden tot het plaatsten van vijf 
zgn. scheurmeters, die de verschuiving bijhouden. Samen met het 
Bisdom en constructeur De Prouw hebben wij plannen uitgewerkt. Het 
eerste plan was om funderingsonderzoek te doen. Ofwel: drie grote 
gaten graven rond de toren om de staat van de fundering te kunnen 
zien. Maar omdat er tussen januari en juni weinig verschil in de 
scheurmeters te zien was, hebben we dat – ook vanwege de hoge 
kosten - even geparkeerd. Om de verzakking van het gehele gebouw te 
bewaken, zijn er in april ruim 40 “hoogteboutjes” in en aan de kerk en 
toren aangebracht. Daarmee kan op een tiende millimeter nauwkeurig 
een verandering worden gemeten. Begin november is de tweede 
meting gedaan, en daaruit blijkt dat de toren sneller zakt dan de kerk, 
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en voornamelijk in westelijke richting. De volgende meting staat 
gepland in april, maar op advies van de constructeur doen we een 
extra meting in januari. Meer nieuws volgt. 
Ad van Leeuwen, Penningmeester Locatieraad 
 
Kaarten bestellen voor kerstvieringen 
Voor de vieringen op kerstavond zaterdag 24 december zullen er zoals 
gebruikelijk toegangskaarten worden uitgegeven. De opbrengst van 
deze kaartverkoop komt in zijn geheel ten goede aan de zusters van 
Naastenliefde uit Rotterdam. Zij verzorgen dagelijks warme maaltijden 
voor daklozen. De nood is hoog! Met name in deze tijd! De kaarten zijn 
voor € 1,00 verkrijgbaar vanaf zondag 4 december aan het eind van 
de eucharistievieringen en te bestellen en ophalen bij het 
parochiesecretariaat op maandag, woensdag en vrijdagmorgen tussen 
9.00 en 12.00 uur of via de mail bodegraven@sintjandd.nl   
De vieringen op kerstavond: 19.00 uur met voorganger Pater Hoogland 
opgeluisterd door jongerenkoor en middenkoor Alegria. 23.00 uur met 
voorganger Pastor Kuipers opgeluisterd door dames- en herenkoor. 
 
Schuif aan! 
De WJD (wereldjongerendagen)-jongeren brengen u in de adventstijd 
graag een gezellige avond vol lekkers. Op zaterdag 10 december 
organiseren ze daarom een adventsdiner! Het diner zal plaatsvinden in 
de Victorzaal van de Sint Victorkerk in Waddinxveen. Inloop om 17.00 u. 
Tijd: 17.30-20.00 uur. Kosten € 25 per persoon. Dresscode is ‘gezellig 
en feestelijk’. Iedereen is van harte uitgenodigd! U kunt zich 
aanmelden door te mailen naar wjd@sintjandd.nl. Na het diner zullen 
we nog gezellig naborrelen. De opbrengst van de avond zal worden 
gebruikt om de financiële drempel naar de WJD te verlagen.  
 
Levende Kerststal 
U bent komende Kerst op Eerste Kerstdag tussen 14.00 en 16.30 uur 
weer van harte welkom bij de Levende Kerststal. Vanaf 15.30 zingen 
we met een gelegenheidskoor bij de stal. Iedereen is welkom om mee 
te zingen, wel graag aanmelden! Wij kunnen nog helpers voor de 
opbouw en figuranten voor in de stal gebruiken, iets voor u? 
Aanmelden voor koor of helper of figurant via e-mail 
lnothoog@xs4all.nl U kunt hierover meer lezen in De Voorloper 6. 
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Crèche en kinderwoorddienst  
Voor corona was u gewend dat er in Bodegraven elke zondag crèche 
en Kinderwoorddienst (KWD) was. Tot ons genoegen kunnen wij nu 
melden dat de leiding van toen heeft besloten om dit weer te 
herstarten! Vanaf heden bieden wij in Bodegraven in de 
Willibrorduskerk daarom weer op elke zondag dat er een 
eucharistieviering is, om 9.00 uur crèche en kinderwoorddienst 
(behalve als er die zondag Ankerzondag is in Gouda).  
 

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”. Meer info op 
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/marriage-course-2023/ 
 
De digitale adventsretraite 2022 van de jezuïeten 
Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite 
in 2022. De retraite gaat op 27 november van start. Gratis  inschrijven 
via www.adventsretraite.org. Meer info. kunt u lezen in De Voorloper 6. 
 

Gebedsintenties 
Za. 26 nov. 19.00u – Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat ze tot inkeer mogen komen. Jan 
Piket, overleden ouders Adriaan en Jo Twaalfhoven – Koot. 
Vr. 2 dec. 9.00u - Corrie van Velzen – Duits, Gerard en Riet Pijnacker – 
Overes. 
Zo. 4 dec. 9.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij bidden 
ook voor hun vervolgers dat ze tot inkeer mogen komen.  Pastor van 
der Meer, ouders van Bunningen – Schuttelaar en Jan van Bunningen, 
ouders Agterof – Pouw, Coks van Diemen – van Veldhuizen, fam. Koot 
– van der Maat, Heleen Veelenturf, fam. Vink – van den Broek. 
Vr. 9 dec. 9.00u - Harm Troost. 
Za. 10 dec. 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat ze tot inkeer mogen komen. 
Echtpaar van Velzen – Lansbergen, overleden fam. Agterof – van der 
Steen, Maus Vermeulen, Marnix Grüter. 
Zo. 18 dec. 9.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat ze tot inkeer mogen komen. 
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Agaath Bunnik – Zevenhoven, Karel Koot, Aad Veelenturf, overleden 
fam. De Koning - van Galen. 
Wo. 21 dec. 14.00u – Rijngaarde - ouders Pietersen – Veenman,  
Anny en Leo de Wit, Peter Brugman. 
 
Weekinfo 
    1e zondag van de advent 

Za. 26 nov 19.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    Jongerenkoor  

Ma. 28 nov 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  
Do. 
 

1 dec 14.15 - Vijverhof -
Eucharistieviering 

pastor Kuipers 

    Algemene ziekenzalving 

Vr. 2 dec 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

 
 

   2e zondag van de advent 

Zo. 4 dec 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    Dameskoor  
    Crèche en kinderwoorddienst 

    Koffiedrinken na de viering 

Ma. 5 dec 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

Vr. 9 dec 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

 
 

   3e zondag van de advent 

Za. 10 dec 19.00 Eucharistieviering pater Peelen 

    Middenkoor  

Ma. 12 dec 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  
Vr. 16 dec 9.00 Gebedsviering Gebedsl. Gerry Postma 

 
 

   4e zondag van de advent 

Zo. 18 dec 9.00 Eucharistieviering pastor vd Helm 

    Herenkoor (gregoriaans) 

    Koffiedrinken na de viering 

Zo. 18 dec 9.30 Ankerzondag Josephkerk Gouda 

 


