
 
 
 
 
 
 
 

Week 2-3  7 JANUARI T/M 20 JANUARI 2023 
 
VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 26 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 8 januari 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
Met muzikale medewerking van Voces Novae, crèche aanwezig 
Wij bidden voor de pas overledenen: Truus Slaman-van Zoest, Lau van der Lans,  
Lien van der Klauw-Bresser 
Intenties: Adriaan Kleiweg, André Eggermont, Catharina Hogenelst-Rip & Leonardus Hogenelst, 
Ans van Ardenne, Ton van Ginkel, Peter Vink, Johannes Rip, Gerard Heemskerk, Ton van Leeuwen, 
Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Maria Elizabeth Theresia Moons-van Wijk &  
Kleine Annie Moons, Alie Bunnik, Johan Sluys, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn,  
Fam. van Rhijn-Boekhorst,  Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 12 januari 10:00 uur Ouderenviering in Ontmoetingskerk, 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  

 
Donderdag 19 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 22  januari 11:00 uur Woord- en Communieviering dhr. Goemans 
Met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantor dhr. Wiekart 
Wij bidden voor de pas overledenen: Truus Slaman-van Zoest, Lau van der Lans,  
Lien van der Klauw-Bresser 
Intenties: Jan Lam, Wil de Waal-Verschragen, Cees van den Bosch, Zach van der Poel,  
Johanna Antonia Catharina Josepha Aronson-Lips 
 
Donderdag 26 januari 10:00 uur Ouderenviering in de Rietkraag, pastor Kuipers 
 
Donderdag 26 januari 19:00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren (Victorzaal) 
Intenties: Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 

 
 

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


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 de Ontmoetingskerk. U kunt bellen naar de volgende personen, ze doen het 
met veel plezier.  
  8 januari            Lia Rijnbeek                                06-4058 6250   
12 januari   Piet Goemans (viering Ontmoetingskerk)         0182-610 616  
15 januari         geen viering in de Victorkerk  
22 januari         Angela Verweij                               06-2481 7781  
29 januari            Clemens Boomers                         0182-617 077   
5 februari           Truus Smakman                            06-4003 5685  
 
 
WIJZIGING LOCATIE OUDERENVIERING 
  
De ouderenvieringen op donderdagmorgen worden per 1  januari weer gehouden in de 
Ontmoetingskerk, zaal 1, dus niet meer in het Anne Frank Centrum. 
Na afloop van de viering is er weer de mogelijkheid om met elkaar koffie te drinken. 
Het rooster is helaas nog wisselend, de komende vieringen zijn op 12 januari en 23 februari. 
 
 
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. Na de viering proosten we op het nieuwe jaar in de Victorzaal. Jong en oud zijn van 
harte welkom. Ook is het mogelijk na de viering de huiszegen mee naar huis te nemen, of de 
Thuiszegen te ontvangen. 
 
 
ACTIE KERKBALANS KOMT ERAAN  

 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Over twee weken (14 januari) gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is 
ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie 
krijgen alle leden van onze parochie een brief met het verzoek voor een 
jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u 
mogen rekenen! Voor de kerk van morgen 

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een 
aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar 
voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van 
betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen 
zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we 
de kerk van morgen mogelijk. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk  van morgen! 
 
Binnenkort gaan we het financiële jaar 2022 afsluiten. Mocht de door u toegezegde bijdrage 
over dit jaar nog niet (geheel) zijn voldaan, willen wij u vriendelijk vragen dit alsnog te doen. De 
bankrekeningnummers voor de Kerkbijdrage zijn NL71RABO0366805150 of 
NL15INGB0000286579. Alvast hartelijk dank voor uw geldelijke steun in dit moeilijke jaar 2022 
en hopelijk uw toezegging voor 2023. 
Werkgroep Kerkbalans   



LOURDES, WE GAAN! 
 

Zaterdagochtend 29 april, bij het krieken van de dag, 
met je lunchpakket voor de eerste dag binnen 
handbereik, brengt de bus ons naar het treinstation in 
het Noorden van Frankrijk, daar stappen we op de TGV  
de Train à Grande Vitesse! In die trein zitten pelgrims 
uit het Aartsbisdom en uit parochies van ons eigen 
Bisdom. Zaterdag 6 mei bent u weer thuis als de dag 
ten einde loopt. 
Omdat onze bedevaart precies in de meivakantie valt 
nodigen we alle generaties uit. Een mooie gelegenheid 
om als grootouders, kinderen en kleinkinderen samen 
op reis te gaan naar de plaats waar de heilige 
Bernadette de mooie Dame mocht zien. Natuurlijk is er 
voor de jongste generatie een apart programma. 
Tijdens de bedevaart staat de ontmoeting met Maria 
in de Grot in Lourdes centraal. Hoogtepunt wordt dan 
ook zeker de openluchtmis bij de Grot, waar Maria in 
1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Maar ook 
deelname aan de internationale mis, de dagelijkse 
lichtprocessie en de sacramentsprocessie behoren tot 
de vaste ingrediënten van de bedevaart. 

De prijzen voor deze bedevaart zijn als volgt:  
Volwassenen: € 995 p.p. op basis van een tweepersoonskamer in een 3*hotel.  
Jongeren (tussen de 12 en 25 jaar) betalen € 695 p.p. op basis van een tweepersoonskamer in 
een 3* hotel. De toeslag voor een eenpersoons kamer is € 170.  
De prijs is volpension, dus alle maaltijden in ons hotel zijn inbegrepen. 
Omdat we per TGV reizen geldt het volgende: 
U dient zelfstandig de bus en de TGV in- en uit te kunnen stappen. 
Het meenemen van een eigen rolstoel of rollator in de TGV is niet mogelijk behoudens 
uitzonderlijke gevallen en vooraf overleg. Deze hulpmiddelen zijn in Lourdes gratis te leen van 
het Huis voor de Pelgrim. 
U kunt zich online inschrijven op de website: www.huisvoordepelgrim.nl. Boek de 8 daagse reis 
per TGV. Vermeldt altijd duidelijk dat u tot de groep ‘Gouda’ behoort 
Wilt u een inschrijfformulier ontvangen? Mail dan naar bedevaart.lourdes@sintjandd.nl.  
Namens de werkgroep, Margrit en Robert Snoeren, Angelique Deichmann; 
Pastor Rob Lijesen 
 
 
MEDEDELING OVER DE GEZONDHEID VAN ONZE PASTOOR 
  
Zoals eerder is medegedeeld, kampt onze pastoor Van Klaveren met gezondheidsproblemen. 
Vanaf week 3 zal hij daarom voor onbepaalde tijd niet beschikbaar zijn i.v.m. de operaties 
die hij zal moeten ondergaan. Uw gebed voor zijn herstel wordt natuurlijk op prijs gesteld. 
Vanzelfsprekend zullen wij in de vieringen de komende tijd na zijn opname om beterschap 
bidden. 
Mocht u hem een beterschapskaartje of een bemoediging willen sturen, schroom niet. 
U kunt u dit doen naar het Centraal Parochie Secretariaat, Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda.  
Wij zorgen er dan voor dat uw bericht bij pastoor Van Klaveren terecht komt. 
Ook wij hopen en bidden dat de medische ingrepen succesvol zullen zijn en zullen u regelmatig 
op de hoogte houden. 
Het parochiebestuur 
 
 

http://www.huisvoordepelgrim.nl/
mailto:bedevaart.lourdes@sintjandd.nl


VANUIT SAMENSPRAAK 
 
Na twee coronajaren konden de Adventsvespers dit jaar gelukkig weer doorgang vinden. Het 
thema dat eigenlijk voor vorig jaar was voorbereid vormde dit jaar de rode draad van de vier 
vespervieringen: de O-antifonen. De O-antifonen worden in de liturgie van de Rooms-
Katholieke kerk gezongen van 17 tot 23 december. Na de O volgt steeds een 
oudtestamentische Messiastitel.  
 
In de behaaglijke en sfeervolle Remonstrantse kerk vonden de vieringen plaats met steeds een 
andere voorganger en muzikale begeleiding. Daardoor had elke viering zijn eigen unieke 
karakter, maar was er door het centrale thema toch ook eenheid. Symbolisch ook erg mooi in 
relatie tot waar Samenspraak voor staat.  
 
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar kunt u vast zondag 15 januari in uw agenda noteren, dan 
vieren om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk de start van de week voor gebed voor eenheid 
onder de Christenen met een oecumenische viering waarin o.a. pastor Leijsen voor zal gaan.  
(In de Victorkerk zal geen viering zijn). Altijd een mooi en 
dankbaar moment om het jaar mee te starten.  
We hopen u daar dan ook te mogen ontmoeten!  
Meer informatie over de week van het gebed vindt u op 
www.weekvangebed.nl 
Namens Samenspraak, 
Ruud Vink  
 
 
MOESTUINTJE SPECIAAL VOOR PAROCHIANEN 
 
Wie wil er niet graag zelf bonen, aardappelen, bieten, courgettes of aardbeien telen op een 
stukje moestuin achter onze kerk? Speciaal voor beginnende moestuinders binnen onze eigen 
geloofsgemeenschap zijn er per 1 januari 2023 een aantal stukjes tuingrond beschikbaar van 
maximaal 56 vierkante meter. Hebt u interesse en wilt u meer weten omtrent de voorwaarden? 
Neem contact op met Henk Vink, telefoon 06 4115 4486 of 
secretaris.waddinxveen@sintjandd.nl.    
 
 
FILM DON BOSCO 
 

Na de films over Titus Brandsma, Franciscus en 
Johannes Paulus II kunt u op 
dinsdag 31 januari de speelfilm zien van Don Bosco. 
Don Bosco is de meest bekende priester die het opnam 
voor de verwaarloosde en geminachte straatjongeren 
in Turijn, die veelal in de jeugdarbeid zaten en niet naar 
school konden. Hij bracht de jongeren bijeen in 
jeugdhuizen en organiseerde sport voor hen. Wist u 
dat daaruit de voetbalclub Juventus is voortgekomen? 
Juventus betekent: jeugd. Hij kreeg echter veel 
tegenwerking van de rijken. Er werd zelfs een aanslag 

op hem gepleegd waar hij als door een wonder uit gered werd. Hij heeft de orde van de 
Salesianen opgericht. Vele ambachtsscholen zijn naar hem genoemd. In Dordrecht ook een 
basisschool. De film wordt vertoond op zijn feestdag: 31 januari om 19.30 uur in de Johannes de 
Doperkerk in Boskoop, A.P. van Nesslaan 50 en duurt 105 minuten. Vrijwillige bijdrage voor de 
koffie in de pauze. Aanmelden niet noodzakelijk maar wel fijn voor de voorbereidingen: 
boskoop@sintjandd.nl of tel.0172-212309 
 

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


EMERITUS-PAUS BENEDICTUS XVI OVERLEDEN 
 
Op zaterdag 31 december 2022 is in de ochtend emeritus paus Benedictus XVI overleden. Dat 
heeft het Vaticaan bekend gemaakt. “Paus Benedictus XVI was een trouwe en moedige 
behoeder van het ‘depositum fidei’, de door God aan de Kerk toevertrouwde geloofsschat. Een 
echte man Gods en een paus naar Jezus’ hart is van ons heengegaan”, aldus kardinaal Eijk in 
een eerste reactie op het overlijden. 
 
Op de website Emeritus paus Benedictus XVI overleden: ‘Een echte man Gods is van ons heen 
gegaan’ - Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl) vindt u onder andere de biografie van 
de emeritus paus 

 
 
BOODSCHAP PAUS FRANCISCUS WERELDVREDEDAG 
 
In zijn boodschap voor de Wereldvrededag, 1 januari 2023, kijkt paus Franciscus terug op de 
Covid-19 pandemie die over de wereld is gegaan. Hij benoemt de verschrikkelijke gevolgen van 
het virus, waardoor vele mensen stierven en voor velen hun wereld zoals die was op zijn kop 
werd gezet. Maar de paus signaleert ook positieve ontdekkingen, gedaan tijdens de pandemie. 
De volledige boodschap vindt u hier: Boodschap-voor-Wereldvrededag-2023-
WERKVERTALING.pdf (rkkerk.nl) 
 
 
NIEUWS VAN DE VICTOR ACTIVITEITEN COMMISSIE (VAC) 
 
Website: www.vac-victorkerk.nl  E-mail: info@vac-victorkerk.nl  Facebook: VAC-
Victorkerk 
 
De VAC wenst  iedereen een voorspoedig 2023. We hopen dit jaar weer vele mooie 
evenementen voor u te kunnen organiseren en u daar te begroeten.  
 

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.. En als u bij het opruimen van de 
kerstspullen spullen heeft die u de volgende Kerst niet meer wilt gebruiken, dan kunt u ons 
daar blij mee maken. Wij slaan ze graag op voor onze volgende Kerstmarkt. 
 
 

https://www.rkkerk.nl/emeritus-paus-benedictus-xvi-overleden-een-echte-man-gods-is-van-ons-heen-gegaan/
https://www.rkkerk.nl/emeritus-paus-benedictus-xvi-overleden-een-echte-man-gods-is-van-ons-heen-gegaan/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/12/Boodschap-voor-Wereldvrededag-2023-WERKVERTALING.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2022/12/Boodschap-voor-Wereldvrededag-2023-WERKVERTALING.pdf
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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.  

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 20 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 
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