
 
 
 
 
 
 
 

Week 51-52-1  17 DECEMBER 2022 T/M 6 JANUARI 2023 
 

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 12 JANUARI 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 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, Truus Slaman-van Zoest, Lau van der Lans,  
Lien van der Klauw-Bresser 
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, Lida Olsthoorn-van Duuren, Overleden familie van Stijn,  
Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 18 december 13:00 uur Doopviering van Jax van Velzen 
 
Donderdag 22 december GEEN VIERING in de Victorkerk  
Om 19:30 uur viering van Barmhartigheid in H. Josephkerk in Gouda 
 
KERSTAVOND 24 DECEMBER 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren 
Samenzang vooraf, muzikale ondersteuning door Themakoor His Revolution 
Wij bidden voor de pas overledenen: Kees Slaman, Truus Slaman-van Zoest, Lau van der Lans,  
Lien van der Klauw-Bresser 
Intenties: Op voorspraak van O.L.V. van Waddinxveen voor een overleden zus in het buitenland,  
Hub Nootenboom, Lida Olsthoorn-van Duuren, Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
KERSTAVOND 24 DECEMBER 23.00 uur Woord-en Communieviering met pastor Lijesen  
Liederen vooraf, met muzikale invulling door Capella Sint Victor 
Wij bidden voor de pas overledenen: Kees Slaman, Truus Slaman-van Zoest, Lau van der Lans,  
Lien van der Klauw-Bresser 
Intenties: Eef Verkleij, André Eggermont 
 
EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER 11.00 uur Eucharistieviering met pater Peelen  
muzikale invulling door Voces Novae 
Wij bidden voor de pas overledenen: Kees Slaman, Truus Slaman-van Zoest, Lau van der Lans,  
Lien van der Klauw-Bresser 
Intenties: Op voorspraak van O.L.V. van Waddinxveen voor een overleden zus in het buitenland,  
Cor Segers & Rie Segers-Gerts, Zach van der Poel, Jan Lam, Wil de Waal-Verschragen, 
Overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, Jan Boekhorst & Riet Boekhorst-Den Hollander,  
Ton van Leeuwen, Kees van der Klauw, Jan & Patrick Vaesen, Moeder Teresa en de Paus,  
Joop van Berkesteijn, Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk, Peter Vink, 
Overleden familie Verweij-van Berkesteijn, Leonardus Hogenelst, Catharina Hogenelst-Rip,  
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Overleden ouders Gerts-Mulder & Hubertus Gerts,  
Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 

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


 
TWEEDE KERSTDAG 26 DECEMBER 11.00 uur | Eucharistieviering met pater Hoogland 
muzikale invulling door organist dhr. Aronson & cantors Marie-José Sluijs & Jolanda Kleiweg 
Wij bidden voor de pas overledenen: Kees Slaman, Truus Slaman-van Zoest, Lau van der Lans,  
Lien van der Klauw-Bresser 
Intenties: Op voorspraak van O.L.V. van Waddinxveen voor een overleden zus in het buitenland,  
Leo Stolwijk Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
OUDJAARSDAG 31 DECEMBER 19.00 uur  Gebedsviering gebedsleider Piet Goemans 
muzikale invulling door Voces Novae 
Wij bidden voor de pas overledenen: Kees Slaman, Truus Slaman-van Zoest, Lau van der Lans,  
Lien van der Klauw-Bresser 
 
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 

 
Donderdag 5 januari 19:00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren (Victorzaal) 
Wij bidden voor de pas overledenen: Truus Slaman-van Zoest, Lau van der Lans,  
Lien van der Klauw-Bresser 
Intenties: Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 

 
Zondag 8 januari 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
Met muzikale medewerking van Voces Novae 
Wij bidden voor de pas overledenen: Truus Slaman-van Zoest, Lau van der Lans,  
Lien van der Klauw-Bresser 
Intenties: Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 12 december 10:00 uur Ouderenviering in Anne Frank Centrum, dhr. Goemans 
 
Donderdag 12 januari 19:00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren (Victorzaal) 
Wij bidden voor de pas overledenen: Truus Slaman-van Zoest, Lau van der Lans,  
Lien van der Klauw-Bresser 
Intenties: Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 80ste verjaardag, Overleden familie van Stijn, 
Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 15 januari GEEN VIERING in de Victorkerk 
11:00 uur Oecumenische viering in de Ontmoetingskerk met pastor Lijesen  

 
 

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.  
 
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  
  1 januari          geen viering in de Victorkerk  
  8 januari            Lia Rijnbeek                                06-4058 6250   
12 januari   Piet Goemans (viering AFC)         0182-610 616  
15 januari         geen viering in de Victorkerk  
 



 

BLOEMETJE VAN DE WEEK 

  
Afgelopen periode zijn de bloemen met onze aandacht en gebed bezorgd bij mevrouw 
Kleiweg-Kingma en familie van Rutten. 
 
 

SECRETARIAAT GESLOTEN 

 
Tijdens de kerstvakantie van 24 december tot 8 januari is het secretariaat alleen op afspraak 
geopend. Wilt u dus langskomen, belt u van te voren even of er iemand aanwezig is dan weet u 
zeker dat u niet voor een gesloten deur staat. Mail wordt in de vakantie iedere dag gelezen en waar 
nodig beantwoord. Het antwoordapparaat wordt om de paar dagen afgeluisterd. 
Voor dringende pastorale vragen kunt u bellen met de pastor van dienst: 0182-639586. Spreekt u 
een boodschap in als de pastor niet direct de telefoon kan beantwoorden. U wordt dan zo spoedig 
mogelijk teruggebeld. 
 
 

ANKERZONDAG  18 DECEMBER & KINDJE JEZUS ZEGENEN 

 
Zondag 18 december is er weer de Ankerzondag in onze parochie. Een plek in onze parochie 
waar ieder met zijn/haar leeftijdgenoten kan groeien en bloeien in zijn/ haar relatie met onze grote 
God en Schepper. Vanaf 9.15 uur ontvangen we jullie graag met een koffie en thee (limonade wordt 
tijdens het kinderprogramma uitgedeeld), waarna het catecheseprogramma rond 9.30 uur begint. 
De volwassencatechese wordt dit keer gegeven door Hendrik Blauwendraat over Maria en het Kind 
(Openbaring 12). Om 11.00 uur sluiten we de ochtend af met een eucharistieviering. Gedurende de 
gehele ochtend is er crèche voor de allerkleinsten. En aansluitend is er de mogelijkheid om elkaar 
te ontmoeten en samen koffie en thee te drinken in de Antoniuszaal. 
 
Op deze Ankerzondag, en 4e advent, is het na de H. mis mogelijk om kindje Jezus uit uw kerststal 
te laten zegenen. Dus neem Hem mee naar de Jozefkerk in Gouda! 
 
 

SPIEGELZONDAG 8 JANUARI 

 
Op het hoogfeest van Driekoningen zondag 8 januari vieren we voor het eerst Spiegelzondag in 
onze kerk. we spiegelen ons aan de Ankerzondag. Een aansprekende viering voor jong en oud met 
ruimte voor ontmoeting en crèche voor de allerkleinsten én kindercatechese in onze eigen 
Victorkerk. Zanggroep Voces Novae zal aansprekende muzikale ondersteuning verzorgen. Wil je 
helpen bij de crèche of verder meedenken over dit concept? Van harte welkom om aan te sluiten. 
Neem hiervoor contact op met het secretriaat (waddinxveen@sintjandd.nl) 
Na de viering proosten we op het nieuwe jaar in de Victorzaal. Jong en oud zijn van harte welkom 
 
 

THUISZEGEN 

 
Al een aantal jaren ontvangen we op het hoogfeest van de “Openbaring 
des Heren” of wel Driekoningen een huiszegen om op te hangen in ons 
huis ons thuis. Maar ook onszelf laten zegenen is een krachtige rite die 
ons wordt aangereikt. Daarom willen we iedereen na de Mis de 
gelegenheid geven om met Driekoningen (dit jaar gevierd op zondag op 

8 januari) als huishouden de Zegen te ontvangen aan het begin van het nieuwe jaar. Of je nu 
alleen, samen, met huisgenoten of een gezin samenleeft, ieder is van harte welkom in dit weekend 
voor een “Thuiszegen” na de Mis. 
 
 
 

mailto:waddinxveen@sintjandd.nl


 

VIERING VAN BARMHARTIGHEID 

 
Ter voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis worden er op twee locaties de Viering van 
Barmhartigheid gehouden: 
Op dinsdag 20 december om 19.30 uur in de H.-Bartholomeuskerk, Haven 84 in Schoonhoven. 
Donderdag 22 december om 19.30 uur in de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 in Gouda. 
Na een gebedsviering met daarin een gewetensonderzoek, boetemoment, uitstelling van het 
Allerheiligste én 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. 
 
 

VIER.NU KERSTMIS 

  
Op 12 december ging een nieuwe landelijke website online 
www.Vier.nu Op deze site worden christelijke hoogfeesten 
zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht. Bezoekers 
van de site worden van harte uitgenodigd de feesten mee te 
vieren in de eigen parochie.  
Vier.nu helpt bezoekers via zoekparochie.nl om op de 

website van de eigen parochie de kerstvieringen te vinden. Vier.nu biedt inspiratie en informatie 
over het vieren van Kerstmis. De website vertelt over Kerstmis, linkt naar het kerstverhaal op 
rkbijbel.nl en roept op om met Kerstmis ook aan de Adventsactie te denken met een bijdrage. Voor 
de kinderen is er een Vier.nu Kerstmis doeboekje en een kerststal om zelf in te kleuren en op te 
zetten. 
 
 

LEVENDE KERSTSTAL OP TWEEDE KERSTDAG 

 
Na een aantal jaren van afwezigheid is Tweede Kerstdag de Victorkerk van 
14.00 tot 15:00 uur weer omgetoverd tot een “Levende Kerststal”, Concordia 
zal het uur muzikaal omlijsten. 
Voor kinderen is er de mogelijkheid om te verkleden als herder, koning of engel 
om zo even rond te kijken bij kindje Jezus, Jozef en Maria. Zien we je dan? 
 
 

GEZOCHT AANKLEEDKUSSEN 

 
In de Victorkerk zal in het invalidentoilet een verschoningsplek voor baby’s/peuters gemaakt 
worden. Hiervoor zijn wij op zoek naar een aankleedkussen. Heeft u nog een kussen thuis liggen? 
Wij zijn er erg blij mee, alvast hartelijk dank. 
 
 

ZIJ-INGANG DICHTHOUDEN 

 
Door de hoge stookkosten zijn ook wij genoodzaakt zuinig om te gaan met het verwarmen van de 
kerk. De grootste kou komt echter door de deur, dus ons beleid is dan ook zoveel mogelijk deuren 
dicht houden. Daarom het vriendelijke verzoek om de zij-ingang alleen te gebruiken indien u 
gebruikt maakt van een rolstoel, rollator of kinderwagen. Zodra deze deur open gaat, vervliegt 
de warmte uit de kerk namelijk rechtstreeks naar buiten. Bij de hoofdingang is er geen directe 
verbinding met buiten, daar is nog een tussendeur.  
Bij voorbaat dank voor de medewerking. 
 
 
 
 
 

http://www.vier.nu/


 

GRATIS & GOEDKOOP 

 
De titel van het boekje is eigenlijk ‘Gratis en goedkoop in Gouda’ en is bedoeld voor iedereen die 
met weinig geld moet of wil rondkomen. Veel van de tips gaan over de stadsgrenzen heen dus ook 
heel goed bruikbaar voor niet Gouwenaren. Eén tip ontbreekt: het koken van een hard eitje met zo 
min mogelijk gasverbruik. Laat je eitje 1 minuut koken, gas uit en 8-9 minuten in het hete water 
laten liggen in een afgesloten pannetje. Dan eruit halen en laten schrikken. Eet smakelijk. Het zes 
hoofdstukken tellende boekje over eten en drinken, spullen, diensten, sport/vrije tijd, vervoer en 
wonen is te downloaden op www.sintjandd.nl/webmagazine 
Pastor Rob Lijesen 
 

LEZING ZOALS JEZUS DOOR MARIEN KOLLENSTAART 

 
Op 24 januari 2023 geeft ds. Marien Kollenstaart een presentatie over het thema ‘Zoals Jezus. Een 
leven lang leren lijken op Hem’. 
In 'Zoals Jezus' laat Marien Kollenstaart zien dat het Nieuwe Testament 
ons een adembenemende bestemming voorhoudt: lijken op de mooiste 
mens die ooit geleefd heeft: Jezus. In deze presentatie en introductie 
leer je meer over het boek en geeft Marien je 5 waardevolle lessen mee 
over hoe we het lijken op Jezus in ons leven kunnen vormgeven. 
Prikkelende en schurende vragen komen voorbij, zoals: waarom is de 
levensstijl van Jezus onze stip aan de horizon? Is het eigenlijk wel 
haalbaar om zoals de Zoon van God te zijn? En wat betekent het lijken 
op Jezus voor ons persoonlijk leven, de kerk en de samenleving? 
Marien Kollenstaart maakt op toegankelijke en inspirerende wijze 
duidelijk dat het lijken op Hem verre van makkelijk is, maar meer dan de 
moeite waard. Zijn boek geeft je daarnaast tools in handen om je geloof 
in de praktijk te brengen en de verbinding te leggen tussen de zondag 
en de maandag. De lezing wordt gehouden in de hal van de 
Ontmoetingskerk op 24 januari 2023. Inloop vanaf 19.45; aanvang 20.00 
en de avond wordt rond 21.30 afgesloten. 
Reserveer deze lezing in je agenda en meld je aan via het formulier: 
https://forms.office.com/r/HeAAk2J4Fg 
Jeroen van Gent Lid missionaire werkgroep PGW  
 

KBO SFEERVOL 3 GANGEN KERSTDINER 19 DECEMBER 

 
Het is al weer twee jaar geleden dat wij het KBO Kerstdiner met elkaar hebben kunnen gebruiken. 
Maar dit jaar zijn we weer welkom bij eigenaar Apo Yilmaz van Easy Dinner (Nesse 18) 
Na met Apo, Jessica, Martin en Elly rond de tafel te hebben gezeten zijn we uiteindelijk tot een 
heerlijke invulling van het kerstdiner gekomen. Het wordt een drie gangen Kerstdiner, waar bij u 
twee drankjes krijgt geserveerd. Er wordt een verloting  gehouden voor Z&Z (zieken & zorg) met als 
prijs een aantal mooie Kerststukjes. 
Het Kerst Diner op 19 december zal alleen voor KBO leden toegankelijk zijn en de aanvang is 
12.00 uur. De zaal is open om 11:30 uur en de middag zal c.a. 14.30 uur worden afgesloten. 
 
Voor dit sfeervolle Kerst Diner vragen wij van u een vergoeding van € 27.50 p.p. 
Wilt u gebruik maken van  het Kerstdiner dat kan, door u eerst aan te melden dit tot 17 december 
bij Elly Groenendijk Tel:  06-18732502 of per mail: ep.groenendijk@hetnet.nl   
En daarna  het bedrag van € 27.50  t/m 17 december ( i.v.m. reserveren ) 
over te maken. op bankrekening  NL91INGB0006217634  t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen, afd. 
Waddinxveen te Waddinxveen, met vermelding  Kerst Diner 2022 
 
Wilt u graag komen en lukt het u niet zelf voor vervoer te zorgen of met iemand mee te rijden. 
Dan kunt u dat bij uw aanmelding ook opgeven en wordt u tussen 11.15 en 11.45 uur opgehaald bij 
het Anne Frank Centrum en daar ook weer naar toe terug gebracht. 

http://www.sintjandd.nl/webmagazine
https://forms.office.com/r/HeAAk2J4Fg
mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl


 

MARRAGE COURSE 2023 

 
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 uiteten. 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, e-mailadres en telefoonnummer. Meer informatie: 
marriagecourse@sintjandd.nl, tel: 0182-513056 
 
 

HOSPICE WADDINVEEN ZOEKT VRIJWILLIGERS 

 
Het hospice aan de Florijnlaan 100 in Waddinxveen, onderdeel van Steun● Midden Holland te 
Gouda, is op zoek naar zorgvrijwilligers. Dit bijna-thuis-huis biedt mensen ‘voor wie sterven nabij is’, 
op persoonlijke wijze en in een prettige omgeving zorg. Vanzelfsprekend zijn vrijwilligers van iedere 
leeftijd welkom, maar we willen met nadruk mensen in de leeftijd van 21 tot 50 jaar uitnodigen te 
reageren. Steun● Midden Holland neemt namelijk sinds een jaar deel aan het Oranje Fonds project 
‘De Verschilmakers’, zie https://www.steunpuntmh.nl/over-ons/de-verschilmakers Een project met 
als doel jongere vrijwilligers te werven. 
  
Wil jij/wilt u dat laatste stukje met een ander meeleven en zorg bieden? Dan vindt u hier de 
vacature:  https://www.steunpuntmh.nl/vrijwilligers/vacatures  Vanzelfsprekend heb je wat minder 
tijd als je studeert, werkt of een jong gezin hebt, maar met èchte Verschilmakers maken wij graag 
passende afspraken.” 
  
 

AS SCHAAL 

 

 

 

De kou is voelbaar ons land 

binnengekomen. Ondanks dat dit vaak 

een hoop narigheid met zich meebrengt 

konden wij maandagochtend (toen de 

tuinmannen groen aan het knippen waren 

voor de kerststukken) nog meer genieten 

van het moois van de schepping.  

Naast de urnentuin staat een as schaal 

waarmee as uitgestrooid kan worden.   

In de rand van de schaal staat een tekst 

gegraveerd die normaal moeilijk leesbaar 

is. De koude winterochtenden hebben ons 

echter een prachtig fenomeen 

geschonken. Rijp in de gravure, waardoor 

de tekst in zichtbaar wit te lezen was.  

 

 

https://www.steunpuntmh.nl/over-ons/de-verschilmakers
https://www.steunpuntmh.nl/vrijwilligers/vacatures


 

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. 
 
Klaverjasseizoen 2022-2023  
Op 2 december was de vierde speelavond van het seizoen 2022-2023. Ook deze keer met het 
mooie aantal van 24 deelnemers. Het was weer een gezellige kaartavond. Deze keer had Jan 
Snaterse de hoogste score met 5.578 punten, Rita Frontino werd tweede met 5.446 punten en 
Winfried Kuipers goede derde met 5.288 punten. Ook deze keer kent de top-3 wat veranderingen. 
Kees Olsthoorn is uit de top-3 gezakt omdat hij niet aanwezig was. Theo Koetsier is nu de nieuwe 
nummer een, terwijl Jacques Tschroots opschoof naar de tweede plaats. Martha Vermeulen is de 
nieuwe nummer drie. De volgende klaverjasavond is op vrijdag 6 januari. 
 

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 12 januari  

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.  

 

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


 
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: 12 januari 
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 28 januari 
- Klaverjassen: 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 6 januari, 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 
 
 

 

Wij wensen u een 

Zalig Kerstmis 

en een 

gezond en liefdevol 

2023 toe! 

mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
http://www.sintjandd.nl/

