
 

 

13e jaargang no.nr 3 periode 28 januari t/m 12 februari 2023 

 
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 6 februari 2023 
vóór 10.00 uur inleveren via e-mail  
Infoblad@sintjandd.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voedselbank Gouda 
 

BEDANKT 

De inzameling in de kerken met Sint Maarten is een 

groot succes geworden! 

Er zijn 28 kratten gevuld voor de voedselbank met de 

artikelen van het boodschappenlijstje. 

In de periode van 13 t/m 17 november is via de QR 

code en Sint Maarten stortingen ruim 3100 euro 

binnengekomen. Daaronder ook 11 keer een donatie 

van één of meer maanden energietoeslag. Daarna zijn 

er nog meer stortingen geweest. 

De voedselbank Gouda wil iedereen hartelijk bedankt 

voor dit grote succes! 

Marion Faay vrijwilligster voedselbank 

Pastor Rob Lijesen 
 

 

PCI-kerstpakkettenactie 
 

Op dinsdag 13 december vulde een grote groep 

vrijwilligers van PCI-Gouda en de Vincentiusvereniging 

Gouda in de Antoniuszaal in twee uur tijd 150 

kerstpakketten met 26 artikelen en een kerstwenskaart. 

Aansluitend meldden de eerste professionele 

hulpverleners zich om de pakketten af te halen en te 

bezorgen bij gezinnen en alleenstaanden die het 

financieel niet breed hebben. 

Kerstmis ligt alweer enkele weken achter ons, maar wij 

zijn heel dankbaar dat wij middels het kerstpakket 

mensen extra aandacht hebben kunnen geven voor 

hun moeilijke situatie. Hopelijk hebben wij voor hen de 

kerstdagen ook wat feestelijker kunnen maken met de 

inhoud van het pakket. 

De 150 pakketten werden mogelijk gemaakt doordat 

onze kerstpakkettensponsoractie het geweldige bedrag 

van € 4.235,50 heeft opgebracht. Alle sponsoren, 

hartelijk bedankt daarvoor! 
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VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 
Periode 28 januari t/m 12 februari 2023 
 
Zaterdag 28 januari 
17.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
m.m.v. Monique van den Hoogen 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; 
 
Zondag 29 januari 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger: Pastor Kuipers 
m.m.v. schola 
 
Gebedsintenties Gouda 
Antonio Pires Esteves Soares; Inge de Knoop-Sluijs; 
Paul Gelderloos 
 
Dinsdag 31 januari 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Gouda 
Joop de Vos 
 
Vrijdag 3 februari 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Zaterdag 4 februari 
Geen viering in de H.-Josephkerk 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Hoogland 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Familie 
Glissenaar-Blonk; Ton Glissenaar; overleden ouders 
Spruijt-Rohde 
 
Zondag 5 februari 
11.00 uur H. Josephkerk  
Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Hoogland 
m.m.v. Noorderkoor 
 
Gebedsintenties Gouda 
Cees Koop; Herman en Marga van Schalkwijk; 
Antonio Pires Esteves Soares; Thea de Groot-
Brouwers; Maria Kabel; Bertus Wijnen; Ouders 

Zwarts-Jansen; Antoon en Eglé Doorenbosch en 
zoon Anthony;m; Lia Stam; Bart en Mien van der 
Sprong 
 
Dinsdag 7 februari 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
Intenties Gouda 
Petronella Yark-van den Eng 
Ad en Lida Verhoef-de Korte en Cees Verhoef 
 
Vrijdag 10 februari 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Zaterdag 11 februari 
Geen viering in de H.-Josephkerk 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; 
Pancratius en Thea Mooren-de Kneght; Jan van 
Ardenne; overleden ouders van Gennep-de Rijk 
 
Zondag 12 februari 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger: Pastor Kuipers 
m.m.v. Koor Padua 
 
Gebedsintenties Gouda 
Jan en Jos Buffing; Rosie Maes; Thea en Pancras 
Mooren-De Knegt; Antonio Pires Esteves Soares; 
Annie de Rijk; Tonnie Savenije, haar ouders en zus 
Cia; Echtpaar Erberveld-Streng 
 
Zorgcentra 
 
Zondag 29 januari 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. van Dijk 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Protestantse kerkdienst (H. Avondmaal) 
Voorganger: Ds. H. de Jong  
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Woord- en Communieviering / Protestantse 
kerkdienst 
Voorganger: Ds. W. Uitdewillgen-Koenders 
 
Zondag 5 februari 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: G. Postma 



 

 
3 

10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Pastor M. Versteeg 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: drs. A. de Jong  
 
Zondag 12 februari 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater C. Boomaerts en Pastor M. van Dijk 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Protestantse kerkdienst 
Voorganger: DS. A. Admiraal 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Protestantse kerkdienst 
Voorganger: DS. L.J. Blok 
10.30 uur Rivierduin viering: De Berk Krugerlaan 79 
Oecumenische viering 
Voorganger: B. Robben 
 
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 
06-01-2023: Maria Smeets-van Uum, 89 jaar 
13-01-2023: Allegonde Oomes, 100 jaar 
17-01-2023: Frits Lim, 92 jaar 
 

MEDEDELINGEN 
 

Algemeen 
 
Mini conferentie de missionaire parochie 
Hoe mooi is het als in de kerk jong en oud 
samenkomen, elkaar waarderen, ondersteunen en 
samengroeien in geloof? Een plek waar we elkaar en 
God mogen ontmoeten! 
We zijn als parochie al enige tijd onderweg met 
verschillende vernieuwde initiatieven zoals de Alpha-
cursus en de Ankerzondagen. Maar ook parochianen 
op een nieuwe manier “Welkom” heten. Zodat 
iedereen zich gezien weet en zich onderdeel voelt of 
gaat voelen van een levende geloofsgemeenschap. 
De geloofsgemeenschap in Gouda is al aan de slag 
met de principes van een “missionaire parochie”. Om 
geïnspireerd te raken en een breder beeld te krijgen 
van het gedachtegoed is er nu de kans om deel te 
nemen aan de mini-conferentie Missionaire Parochie 
op zaterdag 25 maart in Veenendaal, met als thema 
“Hier ben ik”. Deze dag helpt om een goed beeld te 
krijgen en veranderingen en aanpak in de parochie te 
kunnen plaatsen en een kans te willen geven. Zo 

bouwen we aan een kerk waarin ieder de door God 
gegeven talenten mag inzetten om God en zijn naaste 
te dienen. Hopelijk zeg jij na het beleven van deze dag 
ook; “hier ben ik”. 
Gaat u ook met ons mee? We hopen van harte met 
vele parochianen uit alle geloofsgemeenschappen 
deze hoopvolle conferentie te beleven. Eén dag 
investeren in de toekomst van onze parochie. Meer 
informatie vindt u op de Aanmelden kan via de 
website: www.missionaireparochie.nl. Vragen? Stuur 
een e-mail naar Linda de Graaf: 
missie.parochie@sintjandd.nl. 
• Kosten bedragen €25,00 inclusief lunch (bij 
opgave voor 1 februari). Let op: de kosten mogen 
geen belemmering zijn voor deelname! 
 
Impulsbijeenkomst voor vrijwilligers 
Bent u vrijwilliger in de parochie of denkt u erover na 
om vrijwilligerswerk te gaan doen? Meld u dan aan 
voor de impulsbijeenkomst ‘Vrijwilliger in de Kerk’ op 
zaterdag 18 februari. Als vrijwilliger helpt u actief mee 
bij een van de vele taken die er zijn in de parochie en 
maakt u het mee mogelijk dat in de parochie het 
evangelie wordt verkondigd in woord en daad. 
Er is veel vrijwilligerswerk in de Kerk. Denk 
bijvoorbeeld aan inzet voor de Vastenactie, voor de 
eerste communievoorbereiding of voor de bloemen in 
de kerk. Of denk aan een taak als lector, 
ziekenbezoeker, of voor het onderhoud van het 
kerkgebouw.  
Veel organisaties in Nederland steunen op de inzet 
van vrijwilligers. De Kerk is een instelling met een 
zekere eigenheid. Die eigenheid is gegeven met het 
geloof in Jezus als de Christus en met de rooms-
katholieke kerkorde. 
Wat betekent het om juist in deze organisatie 
vrijwilliger te zijn? 
Daarover gaat deze bijeenkomst. Onder meer de 
volgende thema’s komen aan bod: 
• Motivatie(s) om vrijwilliger in een parochie te zijn 
• Welke werkzaamheden worden door vrijwilligers 

gedaan? 
• Welke taak past het beste bij mij, welke talenten 

kan ik aanbieden? 
• Wat kan een vrijwilliger van een parochie 

verwachten? 
• Hoe is een parochie georganiseerd? 
Hein Steneker is medewerker kerkopbouw van het 
bisdom Rotterdam en zal deze bijeenkomst 
inhoudelijk verzorgen. Hij leidt de thema’s in en er is 
volop ruimte vragen en gesprek met elkaar. Rond 
13.00 uur wordt het inhoudelijke deel afgesloten met 
een lunch.  
Zaterdag 18 februari 
10.00 - 13.30 uur 
St. Adelbertkerk  
Minervaweg 7, Delft 
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Deelname is gratis, maar meld u zich wel aan via 
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.  
Vermeld daarbij: uw naam, e-mailadres, (06)-
telefoonnummer en bij welke parochie u betrokken 
bent. 
Met vriendelijke groet, 
Anneke Donkers 
Coördinator Pastorale Dienstverlening & diocesane 
activiteiten 
010 - 281 5184 / 06 - 5365 3035 
Neem een abonnement op de digitale nieuwsbrief via 
www.bisdomrotterdam.nl/nieuwsbrief 
 
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_T1U
l9LnETcPJ2Q .  
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. 
Voor informatie over de andere tarieven kunt u 
terecht bij het Locatiesecretariaat. 

 
H. Antonius van Padua 

 
 
Het Noorderkoor zoekt nieuwe leden om het koor 
te versterken. 
Lijkt het je -misschien al langere tijd- leuk om in ons 
koor te zingen? Kom dan gerust een keertje naar onze 
repetitieavond op dinsdagavond van 20 tot 22 uur. 
Wij zingen meerstemmig: sopraan, mezzosopraan, alt, 
tenor en bas. 
Met elkaar vormen wij een enthousiaste groep, die 
o.l.v. Frans v.d. Vaart en met muzikale ondersteuning 
van Robert Vuijk 
de vieringen in de Josephkerk zo goed mogelijk 
opluisteren! 
Vragen? 
Stuur een berichtje naar 

noorderkoor@gmail.com 
en wij nemen contact met je op. 
 
Sparen voor geluidsinstallatie 
In de maand december hadden we een proef met een 
mogelijke nieuwe geluidsinstallatie voor de kerk. We 
hebben veel positieve reacties hierop gekregen. Dus 
willen we deze graag kopen. Echter is een nieuwe 
installatie een kostbare investering. Hiervoor is 15.000 
euro nodig. We willen dit dan ook met uw hulp 
realiseren. Ook u kunt uw bijdrage leveren via 
onderstaande QR-code: 
 

 
Gebruik hiervoor de camera app op uw telefoon. 
Het bedrag kunt u aanpassen naar uw eigen wensen. 
U mag het ook overmaken naar NL93RABO 0361 4137 
85 t.n.v. Heilige Antonius van Padua onder 
vermelding van actie nieuwe geluidsinstallatie 
Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
 
 
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 
 
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 
 
 

 
 
 

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

