
 

 

12e jaargang no.nr 25 periode 3 december t/m 18 december 2022 
 
Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
H.-Josephkerk 
Aalberseplein 2, Gouda 
tel. (0182) 523801  
 
Het Pastoraal Team is te bereiken via 
tel. (0182) 513056 
 
Pastor van dienst 
Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, 
 belt u naar de pastor van dienst: 
tel. (0182)-586036. 
 
Secretariaat  
voor Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda; Geopend:  
Ma, wo, vr, van 09.30 - 12.00 uur  
tel. (0182) 523801 
E-mail: gouda@sintjandd.nl 
 
Ledenadministratie: Gouda 
E-mail:  leden.gouda@sintjandd.nl 
 
Rekeninggegevens: 
Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
Kerkbijdragen: 
IBAN: NL28INGB 0002 902 532 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
Overige betalingen en giften 
IBAN: NL93RABO 0361 413 785 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
 
Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
IBAN: NL90RABO 0343 000 911 
t.n.v. Sint Johannes’ Onthoofding Moordrecht 
 
Kerk St. Johannes' Onthoofding 
Oosteinde 23, Moordrecht 
Postbus 86, 2840 AB Moordrecht  
tel. (0182) 523801 
E-mail: moordrecht@sintjandd.nl 
 
Kopij voor het volgende blad  
uiterlijk 12 december 2022 
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail  
Infoblad@sintjandd.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kruis van de voormalige Onze Lieve Vrouw 

Hemelvaartkerk. 
 

Op zondag 27 november heeft het kruis dat aan de 

buitenmuur van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart kerk heeft 

gehangen nu een definitieve plek gekregen aan de 

buitenmuur van de pastorie. Het kruis is officieel onthuld met 

prachtige led verlichtingen. Het kruis zal de Liturgische 

kleuren van het kerkelijk jaar krijgen. De kleur is nu paars. 

Pastor Lijesen heeft de onthulling met mooie woorden 

begeleid. Hierna was er een prachtige Eucharistieviering 

met pater Hoogland, pastor Lijesen en Diaken Schuurmans. 

De muzikale begeleiding tijdens deze viering werd verzorgd 

door een gelegenheidskoor wat bestond uit meerdere koren. 

Er werden meerdere adventsliederen gezongen. Het koor 

zong onder leiding van dirigente Henriette van Dijk en 

organist Ad Verhoef; beide begeleidden tot 2 jaar geleden 

het voormalige Gouda Oost Koor.   

Het was een zeer geslaagde dag. 

Het nieuwe kerkelijk jaar is goed begonnen, nu op naar het 

licht van Kerstmis. 
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VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 
Periode 3 december t/m 18 december 2022 
 
Zaterdag 3 december 
17.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
m.m.v. Schola 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; 
 
Zondag 4 december 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger: Pastor Kuipers 
m.m.v. Koor Padua 
 
Gebedsintenties Gouda 
Adrianus van Leeuwen; Maria Kabel; Antoon en Eglé 
Doorenbosch en zoon Anthony; Ouders Zwarts-
Jansen; Jan Bartels; Jan Wever; Cees Koop; Antonio 
Pires Esteves Soares; Annie de Rijk; Jaap Straver; Miep 
Forsthövel-Mimpen 
 
Dinsdag 6 december 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Gebedsintenties Gouda 
Ad en Lida Verhoef-de Korte en zoon Cees 
 
Vrijdag 9 december 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Zaterdag 10 december 
17.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
Vormsel toediening tijdens de viering 
m.m.v. Marjo Broos 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren  
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; overleden 
ouders Kleiweg van de Berg; Familie. Glissenaar-Blonk; 
Ton Glissenaar 
 
Zondag 11 december 
11.00 uur H. Josephkerk  
Eucharistieviering  

Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
m.m.v. Henriëtte van Dijk 
 
Gebedsintenties Gouda 
Thea en Pancras Mooren-De Knegt; Tonnie Savenije, 
haar ouders en zus Cia; Echtpaar Erberveld-Streng; 
Jan Bartels; Jan Wever; Rosie Maes; Antonio Pires 
Esteves Soares; Jaap Straver; Miep Forsthövel-
Mimpen 
 
Dinsdag 13 december 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
Vrijdag 16 december 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Zaterdag 17 december 
17.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
m.m.v. Monique van den Hoogen 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; 
 
Zondag 18 december (Ankerzondag) 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger: Pastoor Van Klaveren 
m.m.v. Band Lux 
Kerstmarkt  
 
Gebedsintenties Gouda 
Overleden ouders Determan-van den Hoogen; Ate 
Bootsma; Antonio Pires Esteves Soares; Annie de Rijk; 
Jaap Straver; Miep Forsthövel-Mimpen; Thea de Groot-
Brouwers; Bertus Wijnen 
 
Zorgcentra 
 
Zondag 4 december 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: G. Postma  
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Woord- en Communieviering / Protestantse kerkdienst  
Voorganger: Pastor M. van Dijk 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Woord- en Communieviering / Protestantse kerkdienst 
Voorganger: B. Robben 
 
Zondag 11 december 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
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Eucharistieviering 
Voorganger: Pater C. Boomaerts en P. Geurts 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Protestantse kerkdienst 
Voorganger: Ds. A, Admiraal 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Protestantse kerkdienst 
Voorganger: Louise Blok 
13.30 uur Rivierduin:viering: De Berk Krugerlaan 79 
Oecumenische viering 
 
Vrijdag 16 december 
Irishof Middenmolenplein 
9.45 uur Oecumenische Kerstviering 
 
Voorgangers: Ds. G. Roest en Pater C. Boomaerts 
Zondag 18 december 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: P. Geurts 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Versteeg 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Oecumenische dienst 
Voorganger: Stagiaire 
 
Kerkplein 15 
Het programma is elke zondag 9.00-12.00 uur te 
beluisteren via Gouwestad Radio FM 106,2, kabel 97,7 en 
internet www.gouwestad.nl. 
 

PERSONALIA 
 

Overleden 
18-11-2022: Catharina Agten-Steenbergen, 84 jaar 
23-11-2022: Gerardus Prinsenberg, 83 jaar 
24-11-2022: Irén van Dijk-Kis, 85 jaar 

 
MEDEDELINGEN 

 
Algemeen 

 
Adventsactie voor zwerfkinderen van Kinshasa 
Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een project in 
Congo waar Chemin Neuf goed en liefdevol werk doet. 
Het project waar we ons mee verbinden gaat over de 
opvang van 300 zwaar verwaarloosde zwerfkinderen.  
Chemin Neuf vangt deze kinderen op, biedt hen 
onderdak en vooral een veilige en rustige omgeving. Met 
veel geduld en liefde wordt gewerkt aan eigenwaarde, 
zelfvertrouwen. 
Zo wordt de weg bereid om hun trauma’s te verwerken 
in een speciale vijfdaagse in een traumakamp. Maar er is 
gelukkig ook ruimte voor de maandelijkse uitstapjes, het 
zijn kinderen! 

Het project onderneemt ook pogingen om de kinderen 
weer in de familiekring opgenomen te krijgen, dat kan 
lukken met veel geduld, begeleiding en gebed. 
Een bijzonder project! Zullen we met elkaar ons hart, 
onze handen vouwen 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. R.K.. kerk h. Barnabas                                                                      
NL10 INGB 0000 1138 15  R.K. Kerkbestuur h. 
Bartholomeus Schoonhoven 
of surf naar de website van de vastenactie.nl  
De MOV van de parochies: Sint. Barnabas, H. 
Bartholomeus en Sint Jan de Doper. 
 
Oecumenisch initiatief  
Op zondag 4 december 2022 houdt het OIG haar 
maandelijkse viering. Het thema is deze keer: “Door de 
ogen van een kind”. U wordt van harte uitgenodigd deze 
viering bij te wonen in gebouw De Berk aan de 
Krugerlaan 79. Aanvang van 16.30 uur.  
“Door de ogen van een kind”: Een kind kijkt nog in vol 
vertrouwen rond. Dat vertrouwen raken wij vaak kwijt. 
Hoe kunnen wij met vertrouwen in God kijken naar de 
toekomst. Is er hoop omdat wij het Christuskind 
verwachten? 
Voorganger in deze viering is Ineke Polet. 
Na afloop van de viering is er gelegenheid tot 
ontmoeting met een kopje koffie of thee. 
 
YouTube kanaal Parochie Sint Jan de Doper  
Op onze website vindt u ook een link naar het YouTube-
kanaal van de parochie: 
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9
LnETcPJ2Q .  
Hierop staan diverse opnames, die u zo op uw gemak 
nog eens kunt bekijken. 

 
 
Livestreamvieringen in de parochie 
Boskoop via www.kerkomroep.nl  
Bodegraven via www.kerkdienstgemist.nl  
Gouda via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-
H-Josephkerk 
Moordrecht via 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358 . 
Reeuwijk via www.kerkomroep.nl 
Waddinxveen via www.kerkomroep.nl 
De links staan ook op het vieringenrooster op 
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html  
 
Stipendia 
Het tarief voor gebedsintenties voor Gouda en 
Moordrecht is € 10,00. 

https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-H-Josephkerk
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html
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Voor informatie over de andere tarieven kunt u terecht 
bij het Locatiesecretariaat. 

 
H. Antonius van Padua 

 
Kerstpakkettensponsoractie PCI 
Door alle internationale ontwikkelingen staat de wereld 
behoorlijk op zijn kop. Iedereen merkt dat bij elk bezoek 
aan de supermarkt bij de kassa. Zonder vast contract is 
bovendien de energierekening inmiddels flink hoger 
geworden. Veel mensen moeten daardoor de broekriem 
strakker aanhalen. 
Zoals de media veelvuldig melden (en wij misschien om 
ons heen zien) zijn er echter ook steeds meer mensen 
die met hun inkomen nauwelijks rondkomen. Iets extra’s 
kunnen zij zich zelfs helemaal niet permitteren. Voor 
deze groep mensen en gezinnen gaat PCI-Gouda 
samen met de Vincentiusvereniging Gouda 150 
kerstpakketten vullen en bezorgen. Overdreven luxe 
artikelen zitten niet in die pakketten, maar wel 
producten die de komende feestdagen voor de 
ontvangers wat feestelijker maken.  
Doet u mee om de 150 kerstpakketten te financieren? In 
de laatste Voorloper (nummer 6) vindt u een flyer over 
de PCI-kerstpakkettenactie en de wijze waarop u - als 
sponsor - een financieel steentje kunt bijdragen aan 
deze actie. 
Bent u benieuwd naar de inhoud van het kerstpakket? 
In de Antoniuszaal kunt u een pakket bekijken. Tot 
Kerstmis, want daarna gaat ook dit pakket naar een 
goede bestemming. 
 
PCI-kerstmarkt 
Door corona hebben wij 2 jaar moeten overslaan, maar 
dit jaar is er weer een PCI-kerstmarkt. Na de vieringen 
op zaterdag 17 en zondag 18 december (één week voor 
Kerstmis!) is er in de H. Josephkerk volop keuze uit 
kerststukjes die samengesteld zijn door een groep 
vaardige vrijwilligers. Voor dit artikel geldt natuurlijk wel: 
op = op. Van onze PCI-wijn (rood en wit) hebben wij een 
forse voorraad afkomstig van een nieuwe leverancier 
die instaat voor een prima kwaliteit. En zoals altijd zijn er 
ook andere (kerst)artikelen te koop tegen aantrekkelijke 
prijsjes. 
De opbrengst van de markt gebruiken wij om mensen in 
financiële nood te ondersteunen met een geldbedrag of 
met noodzakelijke spullen. 
 
R.K. Begraafplaats  -  Gouda 
Aan de Graaf Florisweg te Gouda 
Wij zijn op zoek naar 
Enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen bij het 
tuinonderhoud van de Begraafplaats. 
Éénmaal in de week, op dinsdag morgen, gezellig in 
teamverband schoffelen, snoeien en opruimen van 
tuinafval dat afkomstig is van de perken en paden. 
Wanneer je interesse hebt, laat het dan even weten en 
maak een afspraak met de Beheerder van de 
begraafplaats,     dhr. Ben Slagter                                  
Tel. 0619704161 

Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Sint Maarten! 
In de laatste twee maanden van dit jaar ontvangt u 
tweemaal € 190,00 als bijdrage van de overheid voor de 
gestegen energiekosten. Als u dat geld -of een deel- 
eigenlijk helemaal niet nodig heeft dan brengt 
onderstaande QR code wellicht uitkomst! 

U doneert dan aan de Voedselbank die met uw bijdrage 
zorgt dat het bij de juiste mensen terechtkomt door de 
inkoop van vers fruit, verse groenten en houdbare melk!   

Met onderstaande QR-code kunt u een bedrag doneren: 

 
Of doneer door een bedrag over te maken naar 
bankrekening NL45 RABO 0335 5207 90 t.n.v. Stichting 
Voedselbank Gouda. 
 
Viering van Barmhartigheid 
Donderdag 22 december is er om 19.30 uur in de H.-
Josephkerk een Viering van barmhartigheid ter 
voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis. Na een 
gebedsviering met daarin een gewetensonderzoek en 
boetemoment uitstelling van het Allerheiligste en 
aanbidding. Ook is er gelegenheid voor het ontvangen 
van het Sacrament van Boete en Verzoening. De viering 
wordt afgesloten met de zegen met het Allerheiligste. 
 
GGZ-viering wordt Rivierduin-viering 
Elke tweede zondag van de maand is er in gebouw De 
Berk, Krugerlaan 79 in Gouda, een kleinschalige, 
prikkelarme viering. Ze worden georganiseerd door een 
interkerkelijke commissie van vrijwilligers in 
samenwerking met de dienst geestelijke verzorging van 
GGZ-instelling Rivierduinen. De oude naam ‘GGZ-
viering’ suggereerde dat de vieringen uitsluitend voor 
mensen met een psychiatrische achtergrond zouden 
zijn. Dat is niet zo; ook anderen zijn welkom. De 
vieringen willen een gastvrije plek zijn voor mensen 
zoals ze zijn, op zoek naar zin en gemeenschap, 
geïnspireerd door de Bijbel. Daarom is de nieuwe naam 
‘Rivierduin-viering’ gekozen. Enerzijds geeft het de 
verbinding met GGZ Rivierduinen aan, anderzijds 
verbeeldt het veiligheid en rust die een rivierduin wil 
bieden, als een soort vluchtheuvel, aan mensen in een 
woelige wereld.  
De eerstvolgende Rivierduin-viering is op zondag 11 
december, aanvang 10.30u. De vieringen blijven 
vermeld staan in het rooster van de vieringen. 
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Informatie: Mart van de Kamp, tel. 06 30218823, 
martvandekamp@gmail.com. Ook als je mogelijk 
vrijwilliger wilt worden, bv. als gastpersoon (m/v/x) 
 
Vooraankondiging thema-avond  
Graag nodigen wij u van harte uit voor een thema-
avond over de betekenis van de Goudse 
geloofsgemeenschappen voor onze stad.  
Aanleiding 
Met enige regelmaat vindt er overleg plaats tussen het 
Goudse College van Burgemeester en Wethouders en de 
plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen. Hieruit 
kwam de vraag wat de kerk voor haar omgeving kan 
betekenen. Leven we in onze kerken niet teveel  ‘in onze 
eigen bubbel’? En  wat kunnen kerken en 
geloofsgemeenschappen bijdragen aan het goed 
samenleven in de stad?  Met het oog hierop heeft de 
Goudse Raad van Kerken contactpersonen van diverse 
(wijk)gemeenten en parochies geïnterviewd. Centraal 
stond de vraag op welke manier hun 
geloofsgemeenschap van betekenis is of wil zijn voor 
haar directe omgeving en voor de gehele stad. De 
uitkomsten waren verrassend: er gebeurt al veel en er 
kan nog veel meer.  
Diverse geïnterviewden gaven aan dat ze zich verder in 
dit onderwerp wilden verdiepen. De Goudse Raad van 
Kerken haakt  hierop in door een thema-avond te 
organiseren over het thema ’Kerk in de wijk/stad’. De 
voorzitter van de Raad van Kerken Gouda zal de avond 
openen en verder leiden. Wethouder Anna van Popering 
zal namens de gemeente Gouda het woord voeren en 
dr. Sake Stoppels, lector aan de Christelijke Hogeschool 
Ede zal over dit thema een inleiding verzorgen. Daarna 
kunnen de deelnemers in kleine groepjes ideeën en 
ervaringen uitwisselen. 
Praktische informatie 
Deze thema-avond is voor de leden van de teams ‘Kerk 
in de wijk/stad’, geïnteresseerde diakenen, pastores, 
kerkbestuurders en leden van kerken/parochies en 
geloofsgemeenschappen die met dit thema aan de slag 
zijn of willen gaan.  

De avond zal plaats vinden op donderdagavond 26 
januari 2023 in Gouda. Bijgaand vindt u een uitnodiging 
met het programma en alle gegevens om u aan te 
melden.    
Met vriendelijke groet, 
Namens de Raad van Kerken Gouda 
Arjan Blok en Jan de Haan   
 
 
Pastor op Bezoek 
Behoefte aan een gesprek met een pastor? 
Vraag dit aan via Pastor op Bezoek: 
Vul een kaartje in en stop die in de PoB-box,  
of vraag aan via www.sintjandd.nl of via uw 
secretariaat. 
 
 

St. Johannes' Onthoofding 

 
Kerk open op 1e kerstdag 
Op 1e kerstdag zal onze kerk na de viering van 11.00 uur 
nog geopend zijn tot 13.30 uur voor een moment van 
bezinning en samenzijn. 
 
Telefonisch contact secretariaat Moordrecht 
Aangezien het secretariaat van de geloofsgemeenschap St.-
Johannes’ Onthoofding meestal niet bezet is, dient u voor 
telefonisch contact het secretariaat van de 
Geloofsgemeenschap H.-Antonius van Padua te Gouda te 
bellen. Tel. (0182) 523801 
 
 

 
 


