
 
 
 
 
 
 
 

Week 49-50  3 DECEMBER T/M 16 DECEMBER 2022 
 

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 22 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 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, Kees Slaman 
Intenties: Op voorspraak van O.L.V. van Waddinxveen voor een overleden 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, Leo Kleiweg en kleindochter Bibi. 
 
Donderdag 8 december 19:00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren (Victorzaal) 
t.g.v. Maria Onbevlekte Ontvangenis  
Wij bidden voor de pas overledenen: Maria Quiroz Lemus, Kees Slaman 
Intenties: Op voorspraak van O.L.V. van Waddinxveen voor een overleden 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 

 
Zondag 11 december 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
Met muzikale medewerking van Voces Novae 
Wij bidden voor de pas overledenen: Maria Quiroz Lemus, Kees Slaman 
Intenties: Op voorspraak van O.L.V. van Waddinxveen voor een overleden zus in het buitenland,  
Ton van Ginkel, Overleden Ouders Gerts-Pannenbakker, Fam van Rhijn-Boekhorst, Ans van Ardenne, 
Jeanne Mulleman-van Berksteijn, Johannes Rip, Overleden familie van Stijn,  
Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 15 december 10:00 uur gebedsviering in de Rietkraag, dhr. Goemans 
 
Donderdag 15 december 19:00 Eucharistieviering pastor Kuipers (Victorzaal) 
Wij bidden voor de pas overledenen: Maria Quiroz Lemus, Kees Slaman 
Intenties: Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 18 december 11:00 uur Eucharistieviering pastor van der Helm 
Met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson & cantrix mevr. Van Bruinessen 
Wij bidden voor de pas overledenen: Kees Slaman 
Intenties: Op voorspraak van O.L.V. van Waddinxveen voor een overleden zus in het buitenland,  
Cees van den Bosch, Johanna Antonia Catharina Josepha Aronson-Lips,  
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 22 december GEEN VIERING 
 

http://www.sintjandd.n/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155


VIERINGEN RONDOM KERST & OUD EN NIEUW 

 
KERSTAVOND 24 DECEMBER 
19.00 uur Kerstviering voor gezinnen met pastoor Van Klaveren 
Samenzang vooraf, muzikale ondersteuning door Themakoor His Revolution 
23.00 uur Kerstnachtmis met pastor Lijesen met muzikale invulling door Capella Sint Victor 
 
EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER 
11.00 uur Eucharistieviering met pater Peelen en muzikale invulling door Voces Novae 
 
TWEEDE KERSTDAG 26 DECEMBER 
11.00 uur | Eucharistieviering met pater Hoogland en muzikale invulling door cantor en organist 
14.00 – 15.00 uur | Levende Kerststal 
 
OUDJAARSDAG 31 DECEMBER 
19.00 uur  Gebedsviering gebedsleider Piet Goemans 
 
NIEUWJAARSDAG 1 JANUARI - Geen viering in de Victorkerk,  
09:00 uur Viering Willibrorduskerk Bodegraven met Pastoor van Klaveren 
11:00 uur Viering Josephkerk Gouda met Pastoor van Klaveren 

 
 

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. 
 
4 december        Angela Verweij                             06-2481 7781  
11 december    Lia Rijnbeek                                 06-4058 6250  
18 december     Clemens Boomers                       0182-617 077  
24 december      19:00 uur Truus Smakman          06-4003 5685  
24 december      23:00 uur Paul van Leeuwen       0182-611 568  
25 december      Peter Rijnbeek                             06-1663 5319  
26 december      Paul van Leeuwen                       0182-611 568  
 
 

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 is er ook in 
onze geloofsgemeenschap gestart met dit initiatief.  
 
Afgelopen periode zijn de bloemen met onze aandacht en gebed bezorgd  
bij mevrouw Heemskerk en meneer P. Slaman.  
 
 

KERSTGROEN 

 
Heeft u bruikbare groene takken, hulst of dennengroen? Wij kunnen het goed gebruiken voor het 
versieren van de St. Victorkerk met Kerstmis. U mag het groen buiten achter de kerk leggen voor de 
bloemengroep. Rond 14 december gaan wij het verwerken in de bloemstukken.  
Hartelijk dank, De mensen van de bloemengroep  
  



ADVENTSACTIE VOOR ZWERFKINDEREN IN 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 kunt uw bijdrage doen in de collectebus achter in de kerk, overmaken op: 
NL28 RABO 0157 5731 41 t.n.v. RK Parochie Sint Jan de Doper of surf naar de website van de 
vastenactie.nl 
De MOV van de parochies: Sint. Barnabas, H. Bartholomeus en Sint Jan de Doper. 
 
 

GEZOCHT: NIEUWE LEDEN BLOEMENGROEP  

 
Komt u ons helpen met de bloemenverzorging? 
Bij iedere viering staan er bloemen in de kerk. Daar zorgen de mensen van de bloemengroep voor. 
Zet u thuis ook weleens een bloemetje in de vaas en vindt u het leuk om dat ook in de kerk te doen, 
dan kunt u de bloemengroep misschien komen versterken. U hoeft het niet alleen te doen, wij 
werken meestal in duo’s. De mensen van de bloemengroep helpen u graag. 
Als u belangstelling hebt dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat, leeftijd speelt geen rol. 
Van harte welkom, 
De bloemengroep. 
 
 

ELISABETH CERTIFICAAT 

 
Afgelopen weekend heeft Bisschop van den Hende twee Elisabeth certificaten uitgereikt aan onze 
parochie als dank voor onze diaconale inzet. Geloofsgemeenschap Boskoop voor het project “De 
Groene Kerk” en een certificaat voor het parochie-brede project “Zien, bewogen worden – en in 
beweging komen en een beetje rap ook!” waar onder anderen onze inzet rondom de asielboot en 
de acties rondom Oekraïne vallen. 
 
 

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. Met een feestelijk concert wordt hierbij 
stil gestaan. Dit zal plaatsvinden in de Sint Victorkerk, 
op zaterdag 17 december, aanvang 15.30 uur. Voor 
parochianen zijn er kaarten beschikbaar. Die kunnen 
worden afgehaald bij het secretariaat op  
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 
11.30 uur en is te vinden naast de kerk. 



WJD DINER 

 
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. 
 
 

GEZOCHT: EENMALIGE SCHRIJVER 

 
Voor een eenmalige activiteit is het secretariaat op zoek naar een dame 
of heer die thuis, in haar eigen tijd (maar voor 20 december) een paar 
uurtjes overheeft om voor het secretariaat een schrijfklusje te doen. U 
hoeft zelf niets te verzinnen, alles is uitgewerkt (het zijn korte stukjes, 
geen boekwerk) het wordt bij u thuisgebracht en weer opgehaald. 
Voor meer informatie bel of mail het secretariaat: 612452 of 
waddinxveen@sintjandd.nl 

 
 

JOHANNES DE DOPER VOOR EN NA 

 

                                                                                  
 
 

GEZOCHT: EENMALIGE BEZORGER  

 
Komende week krijgen alle parochianen een de Tussenbeide van het Bisdom Rotterdam 
thuisbezorgd. We zijn op zoek naar een parochiaan die (eenmalig) dit blad wil bezorgen bij de 
parochianen in Zevenhuizen. Het zijn circa 35 adressen verdeeld over heel Zevenhuizen. 
De Tussenbeide moeten uiterlijk voor de kerst bezorgd worden, dus u heeft 3 weken de tijd.  
Voor meer informatie bel of mail het secretariaat: 612452 of waddinxveen@sintjandd.nl 
 
 
 

Zondag 20 november was 

de onthulling van de 

restauratie van het schilderij 

van Johannes de Doper. 

Deze restauratie is mogelijk 

gemaakt door de financiele 

bijdrage van het VAC. 

Links ziet u het schilderij 

voor de restauratie en rechts 

het eindresultaat. 

Inmiddels hangt het 

schilderij weer op zijn plek in 

de kerk, links van de 

sacristie. 



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 
Rooms- Katholieke 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 
 

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 VAC-
artikelen, 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. 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: 28 januari. 
 
Kerstmarkt 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Kerstmarkt. Aan het begin van de ochtend van 26 
november was er al flink wat aanloop, en dit ging nog een tijdje door. Men kon genieten van 
allerhande mooie spulletjes, maar ook de St. Victorjam, de St. Victorwijn en de loterij met mooie 
prijsjes ontbraken niet. De jongeren verkochten boterletters en boterstaven ter ondersteuning van 
het reis naar de Wereld Jongerendagen volgend jaar in Portugal. En er werden mooie Kerststukjes 
gemaakt. In de Victorzaal kon men even rusten en gezellig met elkaar kletsen met een kop koffie, 
thee of zelfs een glas glühwijn. En er was erwtensoep. Het was er een drukke en gezellige boel. De 
opbrengst was geweldig met een bedrag van ongeveer € 2.750. Heel hartelijk dank aan alle 
bezoekers, maar ook aan de talloze vrijwilligers die de Kerstmarkt hebben opgezet en weer 
afgebroken en de vrijwilligers die op de dag zelf in de kerk en de Victorzaal alles in goede banen 
leidden. We kunnen haast niet wachten tot volgend jaar! 

 

 

https://www.vac-victorkerk.nl/
mailto:info@vac-victorkerk.nl


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@vac-victorkerk.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): 28 januari 
- Klaverjassen: 2 december 6 januari, 3 februari, 3 maart 
- Boekenmarkt: 4 maart 
- Bridgedrive: 18 maart 
- Oud papier (liever geen karton) brengen: elke maandagochtend 
 

COLOFON 

 
Het volgende Victorientje verschijnt op 16 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 
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