
 

 

 
Nr. 206 – za.14 jan.  t/m vr. 3 febr.2023 
Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Secretariaat: 0172-612255,  bodegraven@sintjanddd.nl 
Pastor van Dienst: 0182-586036 
Redactie: redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
Parochie Sint Jan de Doper: www.sintjandd.nl 
 
Agenda 
15 jan. – Financiële presentatie  na de viering in De Doortocht  
16 jan. – Gebed voor de Eenheid 2023 
22 jan. – Ankerzondag 
29 jan. – Uitzending Kerkplein 15 
4 febr.- Afrap Eerste Heilige Communie 
  
Familieberichten 
Overleden: Mevr. C.M. Stigter-van Kippersluis, Mevr. C.J.M. (Corry) 
Disseldorp-Wolswijk 
 
Gezondheidstoestand pastoor Van Klaveren 
Zoals eerder is medegedeeld, kampt onze pastoor Van Klaveren met 
gezondheidsproblemen. Vanaf week 3 (13 januari) zal hij daarom voor 
onbepaalde tijd niet beschikbaar zijn in verband met 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 
beterschapkaartje of een bemoediging willen sturen, schroom niet. U 
kunt dit sturen 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 
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Week van Gebed 
Van 15 tot en met 22 januari 2023 wordt in Nederland de Week van 
Gebed gehouden. Ook in Bodegraven doen we weer mee. De Week van 
Gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed 
te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de 
verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid 
en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden 
wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren 
we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we 
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de 
samenleving in de voorbeden een plek te geven. Maandag 16 januari is 
het gebed in de St. Willibrorduskerk. Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.weekvangebed.nl of www.raadvankerken.nl of contact 
opnemen met Jan Kromwijk, e-mail  jan.m.kromwijk@gmail.com of tel. 
06-10337988. 
 
Aftrap Eerste Heilige Communie 
Op zaterdag 4 februari is de aftrap voor de voorbereiding van de Eerste 
Heilige Communie. Deze vindt plaats in de Victorkerk te Waddinxveen. 
De voorbereidingen zijn voor een groot deel parochiebreed. Vanuit 
onze geloofsgemeenschap zullen er ook een aantal kinderen mee 
doen. Vanaf februari zullen er regelmatig activiteiten worden 
georganiseerd voor de communicanten. In mei/juni 2024 zullen deze 
kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen. 
 
Lourdes, we gaan! 
Zaterdagochtend 29 april, bij het krieken van de dag, 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.  Meer informatie op de 
website en in de Voorloper 1, die binnenkort verschijnt. Wilt u een 
inschrijfformulier ontvangen? Mail dan naar 
bedevaart.lourdes@sintjandd.nl.  
 
Marriage Course 
In het nieuwe jaar start er weer een nieuwe Marriage Course in onze 
parochie. Een kans voor stellen om op een leuke en ontspannen manier 
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te investeren in hun relatie. 20 januari 2023 is het zover. Meer 
informatie op de website. 
 
SIZA vrouwenochtend 20 januari 
Vrijdag 20 januari is er weer SIZA Een mooi moment voor alle vrouwen 
uit Bodegraven en omgeving waarin we samen zijn.’ Geloven is een 
werkwoord’, ons jaarthema. Een werkwoord wat daarbij hoort is 
aantrekken of aandoen. Eveline Segers hoopt daarover te spreken. 
Naast dat wat Eveline ons wil zeggen zullen we ook weer veel zingen 
met elkaar en is er tijd voor ontmoeting. De ochtend duurt van 10.00 
tot 11.30 uur in het Anker (Pastorieplein 2) en is voor alle vrouwen in 
Bodegraven en omgeving. Vanaf 9.30 gaan de deuren open voor koffie 
of thee (bijdrage: 2 euro ) met wat lekkers. Van harte welkom. We zijn 
ook te vinden op Facebook en u kunt voor vragen bellen naar het 
nummer van Charlotte: telnr. 06-40481754. 
 
Gebedsintenties 
Vr. 13 jan. 9.00u -Jeanne Hoogeveen – Duijvestijn. 
Zo. 15 jan. 9.00u – Voor de vervolgde christenen. Wij bidden ook voor 
hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Pastor van der Meer, 
Ans Stolwijk – van Veldhuizen, Karel Koot, Coks van Diemen – van 
Veldhuizen, Heleen Veelenturf, ouders van der Meer-Vergeer, fam. 
Rietveld – Oonk, tante Sientje en Jan, Kees de Wit, Cees Scheer, ouders 
Ernst-Walraven en Gijs en Jos. 
Wo. 18 jan. 14.00u – Rijngaarde - Peter Brugman, Alfons van 
Leeuwen. 
Za. 21 jan. 19.00u - Voor de vervolgde christenen. Wij bidden ook voor 
hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Maus Vermeulen, 
overleden ouders de Koning – van Galen, Jo van der Haas – Tetteroo. 
Vr. 27 jan. 9.00u – Wim van Doorn. 
Zo. 29 jan. 9.00u - Voor de vervolgde christenen. Wij bidden ook voor 
hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen.   Jan Piket, Agaat 
Bunnik – Zevenhoven, overleden ouders Adriaan en Jo Twaalfhoven – 
Koot, Aad Veelenturf, ouders van Veen – van der Salm en Cobi, 
Do. 2 febr. 14.15u – Vijverhof 
Vr. 3 febr. 9.00u - Corrie van Velzen – Duits, Riet Klever – van Velzen, 
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Weekinfo 

    

2e zondag door het jaar 

Zo. 15 jan 9.00 Eucharistieviering pastor Van der Helm 

    
Herenkoor 

  
    

Crèche en kinderwoorddienst 

    
Koffiedrinken na de viering 

       
Ma. 16 jan 19.15 

Week van het Gebed 
Gebedsviering gebedsleider 

Wo. 18 jan 14.00 Rijngaarde -Eucharistieviering pater Bomaerts 

Vr. 20 jan 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

       

    

3e zondag door het jaar 

Za. 21 jan 19.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    
Middenkoor 

 Zo. 22 jan 9.30 Ankerzondag Josephkerk Gouda 

Ma. 23 jan 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger 

 Vr. 27 jan 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

       
    

4e zondag door het jaar 

Zo. 29 jan 9.00 Eucharistieviering pater Peelen 

    
Dames- en herenkoor 

    
Crèche en kinderwoorddienst 

    
Koffiedrinken na de viering 

       Ma. 30 jan 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger 

 Do. 2 febr 14.15 Vijverhof - gebedsviering gebedsleider 

Vr. 3 febr 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

      

    

5e zondag door het jaar 

Za. 4 febr 19.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 
 

           Jongerenkoor 


