
 
 
 
 
 
 
 

Week 6-7  4 FEBRUARI T/M 17 FEBRUARI 2023 
 

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 23 FEBRUARI 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 5 februari 11:00 uur Woord- en Communieviering pastor Lijesen 
Met muzikale medewerking van Themakoor His Revolution 
Wij bidden voor de pas overledenen: Frits Lim, Mevr. Van Geenen-Mayenburg,  
Mevr. Janssens-Geensen,  
Intenties: Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen, Ton van Leeuwen, Gerard Heemskerk, Johan Sluys,   
Maria Elisabeth Theresia Moons-van Wijk & Kleine Annie Moons, Hub Nootenboom, Alie Bunnik, 
Adriaan Kleiweg, Joop Wubben & Rita Wubben van Dam, André Eggermont,  
Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg 

 
Donderdag 9 februari 10:00 uur Ouderenviering in de Rietkraag, dhr. Goemans 
 
Donderdag 9 februari 19:00 Eucharistieviering pastor Kuipers (Victorzaal) 
Wij bidden voor de pas overledenen: Frits Lim, Mevr. Van Geenen-Mayenburg,  
Mevr. Janssens-Geensen,  
Intenties:  zoals vermeld bij de Woord- en Communieviering van zondag 5 februari & 
Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 12 februari 11:00 uur Woord- en Communieviering pastor Lijesen 
Met muzikale medewerking van Capella Sint Victor 
Wij bidden voor de pas overledenen: Frits Lim, Mevr. Van Geenen-Mayenburg,  
Mevr. Janssens-Geensen,  
Intenties: Uit dankbaarheid van bij een 72e verjaardag en voor overleden Truus Slaman-van Zoest, 
Fam. Van Rhijn-Boekhorst, Jan Lam, Ans van Ardenne, Ton van Ginkel, Peter Vink,  
Annelies Wesseling, Tante Rie Segers, Opa Herman Gerts 
 
Donderdag 16 februari 19:00 Eucharistieviering pastor Kuipers (Victorzaal) 
Wij bidden voor de pas overledenen: Frits Lim, Mevr. Van Geenen-Mayenburg,  
Mevr. Janssens-Geensen,  
Intenties: zoals vermeld bij de Woord- en Communieviering van zondag 12 februari & 
Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 19 februari 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
Met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantor mevr. Van Bruinessen 
Wij bidden voor de pas overledenen: Frits Lim, Mevr. Van Geenen-Mayenburg,  
Mevr. Janssens-Geensen,  
Intenties: Lien van der Klauw-Bresser, Cees van den Bosch, Johanna Antonia Catharina Josepha 
Aronson-Lips, Johannes Rip, Catharina Hogenelst-Rip & Leonardus Hogenelst, Joop van Berkesteijn 
& overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk, Overleden familie van Stijn,  
Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
 

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


Woensdag 22 februari 19:00 uur Eucharistieviering t.g.v. Aswoensdag pastor Kuipers 
Met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantor mevr. Van den HOogen 
Wij bidden voor de pas overledenen: Frits Lim, Mevr. Van Geenen-Mayenburg,  
Mevr. Janssens-Geensen,  
Intenties: Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 23 februari 10:00 uur Ouderenviering Ontmoetingskerk Pastor Kuipers 
 
Donderdag 23 februari 19:00 uur GEEN VIERING i.v.m. viering Aswoensdag. 
 

 

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.  
 
5 februari           Truus Smakman                          06-4003 5685   
12 februari          Paul van Leeuwen                       0182-611 568   
19 februari           Peter Rijnbeek                             06-1663 5319   
22 februari (Aswoensdag)    Lia Rijnbeek           06-4058 6250   
23 februari (viering Ontmoetingskerk)     Piet Goemans  0182-610 616  
26 februari         Angela Verweij                             06-2481 7781   
  5 maart             Clemens Boomers                        0182-617 077   
 
 

BLOEMETJE VAN DE WEEK 

 
Afgelopen periode zijn de bloemen met onze aandacht en gebed bezorgd bij  
mevrouw Moons-van Leeuwen & de heer Koot.  
 
 

SPIEGELZONDAG 5 FEBRUARI 

 
Op zondag 5 februari vieren we voor de tweede keer de Spiegelzondag in onze kerk. Een 
aansprekende viering voor jong en oud met ruimte voor ontmoeting en crèche voor de 
allerkleinsten én kindercatechese. Deze viering zal Themakoor His Revolution aansprekende 
muzikale ondersteuning verzorgen. Alle dopelingen van afgelopen jaar worden persoonlijk voor 
deze viering uitgenodigd.  
Na de viering is het mogelijk om elkaar te ontmoeten met koffie en thee in de Victorzaal. 
 
 

OUDERENVIERING 23 FEBRUARI 

  
Donderdag 23 februari is er een ouderenviering Ontmoetingskerk, zaal 1, dus niet meer in het 
Anne Frank Centrum. Pastor Kuipers zal voorgaan in deze Eucharistieviering.  
Na afloop van de viering is er weer de mogelijkheid om met elkaar koffie te drinken. 
Mocht u een chauffeur nodig hebben om naar de viering te komen neemt u dan contact op met het 
secretariaat 612452 of dhr. Goemans 610 616   
 
 

BESTELLEN HUISPAASKAARS 

 
Bestel nu uw huispaaskaars. Welke? Achter in de kerk ligt op de tafel een poster met alle prijzen 
en voorbeelden. Bestel uw huispaaskaars voor 6 maart, dan is de kaars voor Pasen bij u binnen. 
 



BANNEUX 

 
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar 
Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. 
Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en 
ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de 
eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. 
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, 
verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. 
Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een 
rolstoel gebruik moet maken. 
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: 
 
** Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 
vrijdag 2 juni t/m dinsdag 6 juni 2023. 
begeleid door Pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg 
** Een één daagse bedevaart op zaterdag 13 mei 2023. 
begeleid door Diaken A. van Aerle 
** Een twee daagse bedevaart op zaterdag 20 en 21 mei 2023 
Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze 
brochure raadplegen.U kunt deze aanvragen bij: 
Mw. A.W. Opstal - Ammerlaan 
tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com 
evt. bij: 
Dhr. G.J. de Bruijn tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl 
 

FILMMIDDAG VOOR JONGEREN 

 
Kom jij ook? En als je te oud bent nodig dan jongeren in uw omgeving uit voor de filmmiddag voor 
jongeren van 14-30 jaar op zaterdagmiddag 11 februari in Gouda. Samen kijken we naar de 
nieuwe avonturenfilm de “The Lost City”. Een gezellige middag om elkaar te ontmoeten en te leren 
kennen. Vragen of aanmelden? Kijk op de website. 
 

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: 25 februari. 
 

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 9 februari  

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: 9 februari 
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 25 februari 
- Klaverjassen: 3 februari, 3 maart, 7 april 
- Boekenmarkt: 4 maart 
- Bridgedrive: 18 maart 
- Oud papier (liever geen karton) brengen: elke maandagochtend 
 
 

COLOFON 

 
Het volgende Victorientje verschijnt op 17 februari, 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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