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De afgelopen weken heerste er een bijna se-
rene stilte in de Antoniuszaal. Een stilte die 
slechts doorbroken werd door gefluister, het 
zachte geluid van penseelstreken of het ge-
zucht na een uitglijder. Uiteindelijk transfor-
meerden alle acht kaarsen voor onze geloofs-
gemeenschappen tot paaskaars, en hoe!  

In de paasnacht, als het vuur gezegend is, de 
kaarsen ontstoken zijn die getekend zijn met de 
Griekse letter Alfa en Omega -begin en einde- en 
met de vijf wierookkorrels - de wonden van de ge-
kruisigde-, dan klinkt met volle overtuiging en uit 
volle borst tot driemaal toe: Lumen Christi, Licht 
van Christus! En wij mogen antwoorden: Deo Gra-
tias. Onze paaskaars, plechtig ontstoken in de 
paasnacht, bejubeld en bewierookt voor al datge-
ne waar die kaars voor staat, voor wat ons zo dier-
baar is. Onze Paaskaars die licht geeft waar duis-
ternis het dreigt te winnen en warmte schenkt 
waar verkilling op de loer licht. 

Als de zegen is gegeven, het slotlied heeft geklon-
ken, het orgel zwijgt, de kerk is verlaten, komen 
we als vanzelf in een ‘andere’ wereld. Een wereld 
waarin licht van de paaskaars wel is blijven schij-
nen, maar het is alsof er iemand aan een dimmer 
heeft gedraaid en ruimte heeft gegeven voor twij-
fel, het niet zeker weten, ongeloof misschien. Ook 
al heeft die twijfel misschien jou bereikt, ook al 
heeft het niet zeker weten zich in jou genesteld, 
ook al heeft het ongeloof een volgende generatie 
bereikt, weet dan dat je in goed 
gezelschap bent. Je bent met 
velen. 

Geloof, twijfel en ongeloof zijn 
zo oud als het verhaal van de 
vrouwen uit het Evangelie (Lu-
cas 24, 1-12). Drie vrouwen die 
niet wisten wat ze ervan moes-
ten denken dat die steen van 
het graf was weggerold. Die 

De Voorloper verschijnt zes keer per jaar. Kopij voor de pagina's van de geloofsgemeenschappen kunt u sturen naar de plaat-
selijke redacties. De gegevens hiervan vindt u in het plaatselijke colofon. De redactie behoudt zich het recht voor de kopij al 
dan niet te plaatsen en in te korten. Actuele nieuwsberichten en/of wijzigingen kunt u nalezen op de website van de parochie:  
www.sintjandd.nl. Voor vragen over de bezorging: neem contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.  
Vormgeving: Ontwerperik, Reeuwijk; Druk: Drukkerij Holland BV, Alphen a/d Rijn. 

Leden pastoraal team 

Vlnr: pastoraal werker Lijesen, pastoor Van Klave-
ren, pastor Kuipers, diaken Schuurmans. 
Contact: telefoon 0182-513056, bereikbaar van  
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur, of via 
parochie@sintjandd.nl 

Pastor van Dienst
Een lid van het pastoraal team is de gehele 
week bereikbaar voor specifieke en dringende 
pastorale vragen. De Pastor van Dienst is telefo-
nisch bereikbaar via 0182-586036. 

De Voorloper is het informatieblad van de parochie Sint Jan de Doper, samen met de parochie Sint Barnabas in Haast-
recht en parochie Heilige Bartholomeus in Schoonhoven. De geloofsgemeenschappen van de parochie Sint Jan de Doper:  
St. Willibrordus in Bodegraven; H. Joannes de Doper in Boskoop; H. Antonius van Padua in Gouda; St. Johannes'  
Onthoofding in Moordrecht/Gouderak; De Goede Herder in Reeuwijk; St. Victor in Waddinxveen. Het Centraal Parochie 
Secretariaat is gevestigd aan het Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda. Telefoon 0182-513056. E-mail: parochie@sintjandd.nl.  
Website: www.sintjandd.nl.
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Bidden

Het pastoraal team heeft naar aanleiding van het 
jaarthema van het bisdom de ‘aspecten’ van de Mis-
sionaire Parochie vertaald naar thema’s van de Voor-
lopers in 2023. Het thema van deze Voorloper is ‘Bid-
den’. Natuurlijk gaan we ook niet voorbij aan Pasen! 

In deze Voorloper kunt u onder andere lezen over de 
Missionaire Parochie, over bidden, over Pasen, en op 
de voorkant verbinden we deze onderwerpen. Op de 
voorkant ziet u twee open handen die een houten 
kruis dragen. Twee handen, door God gegeven, als 
instrument van de mens. Handen om te geven, om te 
ontvangen, te dragen, te bidden.
 
God stuurde Zijn Zoon naar de aarde. Jezus’ handen 
werden Gods handen op aarde. 'De Vader, die in Mij 
blijft, doet zijn werk door Mij', zegt Jezus tegen zijn 
leerlingen (Johannes 14,10). Niet Jezus doet al die 
dingen, maar Hij laat ze door Zich heen gebeuren. 
En zelfs vlak voordat Hij wordt gearresteerd, weten-
de wat Hem te wachten staat, zegt Hij vol overgave: 
'Laat Uw wil geschieden.' (Matteüs 26,39b) Dat wen-
sen we ook u toe, in aanloop naar Pasen, een instru-
ment te zijn in Gods handen. Wie weet wat voor won-
deren er dan gebeuren.

Namens de redactie van de Voorloper wensen wij u 
een zalig Pasen.

Redactie Jongeren

Reacties naar aanleiding van deze Voorloper kunt u 
sturen naar redactie@sintjandd.nl. 

hun hun ogen neersloegen toen ze twee mannen 
in stralend witte gewaden zagen. Vrouwen die 
wel de moeite namen om alles aan de apostelen 
te gaan vertellen. Die mannen vielen niet knie-
lend ter aarde, hieven hun handen niet omhoog, 
er klonk geen alleluja uit hun mond. Ze deden het 
af als beuzelpraat, kletspraat, onzin. Toch stond 
Petrus op en rende naar het graf. Hij bukte zich 
om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken 
liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering 
over wat er gebeurd was. 

Geloof in de verrijzenis begint bij verwondering. 
Geloof in de verrijzenis laat zingen: Lumen Chris-
ti en wij mogen antwoorden, ieder op een eigen 
toonsoort, aarzelend of uit volle overtuiging: Deo 
Gratias. Samen draaien we die dimmer wel weer 
de andere kant op.  Zalig Pasen.

Rob Lijesen, pastoraal werker

PASTORALE

Dimmer!

http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=


3

P
ar

o
ch

ie
n

ie
u

w
s

2

P
aro

ch
ie

n
ie

u
w

s

Alles wat er over ons geschreven staat Van het parochiebestuur Sint Jan de Doper

We mogen weer de meest in-
dringende week vieren die 
onze kerk kent, de Goede Week. 
Een week waarin we de kern 
van ons geloof vieren: Christus’ 
verrijzenis. We vallen met zo’n 
grote gebeurtenis niet met de 
deur in huis. We worden stukje 
bij beetje geholpen ernaar toe 
te leven. 

Palmzondag is al een briljante opmaat. Na de fees-
telijke intocht van de Heer volgt het lijdensverhaal. 
Het is op deze dag zoals een lied het bezingt: 

Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen 
Alle geboden worden thans voldragen. 
Alle beproevingen van de wildernis. 
Palmzondag kent een cliffhanger. We eindigen 
met de kruisdood van de Heer. Hoe dat verder af-
loopt, wordt ons nog niet verteld. 

Om de heilige Drie Dagen, het Triduüm, goed te 
kunnen vieren, komen we maandagavond (Gouda) 
of dinsdagavond (Schoonhoven) bij elkaar voor 
een Avond van Barmhartigheid. We vieren Gods 
barmhartigheid, liefde en vergiffenis. Die hebben 
we nodig! Anders verrijst de Heer wel, maar blijven 
wij terneer. 

En dan de heilige Drie Dagen. In de avond van 
Witte Donderdag komen we bij elkaar. De Heer 
schenkt op de vooravond van zijn lijden de Eu-
charistie en het priesterschap. Weergaloos zijn 
die geschenken. Zoal het brood gebroken wordt, 
zo wordt de Heer gebroken. Maar zoals Hij in dit 
brood bij ons is – dit is Mijn Lichaam - zo zal Hij 
altijd bij ons blijven. 

Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

Dan gaat de Heer zijn kruisweg. We verzamelen 
ons op het uur van Zijn dood en staan stil bij Zijn 
gang. En in de avond komen we weer bij elkaar om 
het kruis van Zijn lijden te vereren. 

Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

Maar de Vader laat de Zoon niet in de dood. De 
dood was al in ons leven. Gods antwoord is van 
een andere wereld dan onze aardse: Hij schenkt 
leven over de grenzen van deze wereld heen. 

Zaterdagavond komen we weer bij elkaar en in de 
wake wordt het duister van de dood verdreven. 
God schenkt ons leven! Het zat al in ons verbor-
gen: 

Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 

De zelfgave van de Heer is er omwille van ons: om 
ons weer bij God te brengen en de hemel voor ons 
te openen.  De verrijzenis van de Heer is er omwille 
van ons én van Hem. De Vader laat Hem niet in de 
dood en die belofte zal ons ook gelden.  

Pastoraal team 

Het is alweer even geleden dat ik via de Voorlo-
per verslag deed over zaken waarmee het paro-
chiebestuur bezig was. Veel van de onderwer-
pen die wij in de tussentijd hebben behandeld 
behoren bij 'het dagelijks onderhoud' van de 
parochie. Denk daarbij aan onderhoudskwes-
ties met betrekking tot de infrastructuur op de 
zes locaties, ondersteuning van het pastoraal 
team, zorg voor de parochiefinanciën, contact 
onderhouden met externe partijen, etcetera.

Tevens is er met regelmaat aandacht voor de lan-
gere termijn: waar willen wij als parochie over vijf 
of tien jaar staan en wat is het perspectief voor de 
diverse locaties? Dat vergt veel denkwerk en ook 
veel tijd voor gesprekken met de diverse betrokken 
partijen. Zoals het er nu naar uitziet is er rond de 
zomervakantie zicht op een beleidsvisie waarmee 
we naar u, de parochianen, zouden kunnen gaan. 
Maar dit hangt er onder meer af van de gezond-
heidstoestand van pastoor Van Klaveren, dat zult 
u begrijpen.
Een andere kwestie die veel aandacht heeft ge-
had betreft de gevolgen van het feit dat ons pas-
toraal team in oktober 2021 tevens de zorg heeft 
gekregen voor de parochies van Haastrecht en 
Schoonhoven. Inmiddels wordt er tussen de drie 
parochies al intensief samengewerkt, waarbij een 
aantal trajecten gericht op diverse sacramenten 
al zijn samengesmolten. Inmiddels tekent het zich 
af, dat ook de parochiebesturen dichter naar el-
kaar toe zijn gegroeid en ook steeds meer samen-
werken. Dat heeft hen na overleg met het bisdom 
inmiddels doen besluiten om op korte termijn te 
streven naar een personele unie, hetgeen bete-
kent dat de besturen van de drie parochies iden-
tiek zullen worden. Randvoorwaarde daarbij is wel, 
dat er vanuit Haastrecht en Schoonhoven iemand 
een stap naar voren moet doen, om vanuit die pa-
rochies deel uit te gaan maken van het overkoepe-
lende bestuur. 
Tevens dient er zowel in Haastrecht als in Schoon-
hoven te worden gestreefd naar het creëren van 
beheerteams per locatie, die verantwoordelijkheid 

nemen voor het beheer en de exploitatie (gebou-
wen, financiën, vrijwilligers). Tevens zullen er al-
taarteams moeten worden gevormd, die zullen 
borgen dat de vieringen adequaat ondersteund 
blijven worden. Ook is het van belang de diacona-
le functie per parochie te borgen. Daartoe wordt 
al nauw samengewerkt met de PCI van Gouda. 
Op korte termijn is er zicht op een gezamenlijk 
bestuur, met deelname uit zowel Haastrecht als 
Schoonhoven. Wij hopen daar in de volgende Voor-
loper meer over te kunnen melden.
Een laatste punt om te noemen is dat er al enige 
tijd behoefte was om de communicatie – zowel 
intern als extern – te versterken en een extra im-
puls te geven. Dat heeft geleid tot de benoeming 
van Carisia Houdijk tot communicatiemedewerk-
ster. Haar inbreng is reeds merkbaar, zowel op 
de website als via andere communicatie uitingen, 
zoals het foldermateriaal rond de Ankerzondagen, 
communicatie met betrekking tot de missionaire 
parochie etc. Elders in deze Voorloper stelt zij zich 
aan u voor. Wij zijn blij dat we met haar aanstelling 
de communicatiefunctie hebben verstevigd en 
zullen nauwlettend de effecten daarvan proberen 
te monitoren.
Tot slot danken wij u voor uw steun en begrip voor 
de huidige situatie waarin het pastoraal team 
verkeert. Het vertrek van Saskia van Winden en 
de ziekte van pastoor Van Klaveren hebben er-
toe geleid dat een aantal activiteiten op een laag 
pitje zijn komen te staan. Wij hebben waardering 
voor de veerkracht en het uithoudingsvermogen 
van het pastoraal team en voor degenen die hen 

– met name in de weekenden – bijstaan door voor 
te gaan in de diverse vieringen. Maar het garan-
deren van het normale rooster staat onder grote 
spanning. U moet er rekening mee houden dat op 
bepaalde momenten de pastorale dienstverlening 
in de weekenden dusdanig beperkt is, dat op be-
paalde locaties er een alternatieve invulling van de 
viering is – of, in het uiterste geval: geen viering. 
Hou daarom de website en de informatiebladen 
goed in de gaten.

Frank Marcus, vicevoorzitter parochiebestuur
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Bidden, hoe doe je dat? 

Op Aswoensdag begint de 40-dagentijd als 
tijd van voorbereiding op het feest van Pasen. 
Op deze dag wordt de toon gezet met advie-
zen voor de komende veertig dagen.

Zo lezen we over het bidden: ‘als jullie bidden, trek 
je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je 
Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader die 
in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen’ (uit 
het evangelie van Matteus 6.6).

We krijgen het advies om goede voorwaarden 
te scheppen voor het bidden. Zoek een rustige 
plaats, zorg dat je niet gestoord wordt. Dat valt 
niet mee want overal is het druk. En wij hebben 
het allemaal druk. Onze dagen zijn totaal gevuld, 
met werk, met zorg, met afspraken. Onze agenda 
staat vol. Waar is er ruimte voor elkaar? Waar is er 
ruimte voor gebed en voor een gesprek met God? 
Hoe komt er rust in ons drukke leven?

Vaak kom je tot rust in de stilte van een kerk en 
op momenten van aanbidding of ook tijdens een 
wandeling in de natuur. En ook thuis, in een kamer 
zonder televisie en radio, kun je de stilte vinden.

Dan komt er ruimte in je hart en in je geest. In de 
stilte sta je stil bij alles wat jouw aandacht vraagt. 
Je staat stil bij het leed van oorlogen en aard-
bevingen, dat je gezien hebt op de televisie. Je 
staat stil bij de vreugde en het verdriet in je eigen 
leven. In de stilte zie je wie jouw gebed bijzonder 
nodig hebben. 

Jezus is ons voorgegaan in het zoeken naar een 
rustige plaats en stilte. Zijn leerlingen zagen hem 
bidden. Ze waren daarvan onder de indruk en ze 
vroegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden’ (Lukas 11.1). 
En toen leerde Hij hen bidden met de woorden 
van het Onze Vader. 

Het Onze Vader is velen van ons het meest ver-
trouwd. We hebben het geleerd van onze ouders, 
meestal aan tafel, bij het begin van elke maaltijd. 

Het is het gebed dat ons verbindt met velen vóór 
ons, met onze voorouders en met mensen uit de 
gehele wereld. Het is een gebed over alle gren-
zen heen. In het Onze Vader bidden we om vrede 
en gerechtigheid. We vragen om dagelijks brood, 
om kracht voor elke dag opnieuw. We bidden om 
barmhartigheid voor onszelf en dat wij ook voor 
onze naasten barmhartig zijn. We vragen om 
kracht om niet van de rechte weg af te wijken en 
staande te blijven in ons geloof. 

In ons gesprek met onze Vader kan alles ter spra-
ke komen. Een paar suggesties. Spreek uit dat je 
dankbaar bent: dankbaar voor het ontvangen le-
ven, voor elke nieuwe dag, voor de vreugde, voor 
het samenleven met anderen.

Uit psalm 139 

Uw schepping ben ik in hart en nieren, 
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. 
Ik dank U, Gij hebt mij zo wonderlijk gemaakt, 
Ontzaglijke wonderen zijn al uw werken.

Vertel over je verdriet vanwege verlies van ge-
zondheid en het verlies van geliefden die zijn 
overleden. Vraag om kracht voor de zieken 

Even voorstellen

Mijn naam is Carisia Houdijk-van Berkel. Ik ben ge-
trouwd met Rick en ik ben trotse mama van onze 
twee kindjes: Thimo en Milou. Wij wonen in Waddinx-
veen en zijn naast Waddinxveen ook regelmatig in 
Gouda en Haastrecht in de kerk te vinden. 

Sinds het begin van dit jaar ben ik werkzaam voor de pa-
rochie Sint Jan de Doper als communicatiemedewerker. 
Dit is een uitgebreid werkveld, maar vanuit deze functie 
ben ik, samen met vele vrijwilligers, verantwoordelijk 
voor het bijhouden van de website en sociale media. 
Daarnaast ben ik betrokken bij de promotie van aller-
lei projecten en activiteiten binnen onze parochie. Voor 
vragen ben ik bereikbaar via communicatie.parochie@
sintjandd.nl.

Carisia Houdijk-van Berkel

en ouderen van de parochie; vraag om kracht 
voor zieke vrienden en vriendinnen.

Uit psalm 121 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
zou iemand mij komen helpen? 
Ja, mijn God komt mij helpen, 
de schepper van hemel en aarde. 
Hij zal niet toelaten dat je struikelt. 
Hij zal niet slapen, Hij waakt over jou.

Bidt met anderen samen in het rozenkransgebed 
vijftig keer het Wees Gegroet. Ook het Wees Ge-
groet, het gebed dat ons verbindt met Maria, is ons 
heel vertrouwd. Ook dat gebed wordt vaak aan het 
begin en aan het einde van een maaltijd gebeden. 
We roepen Maria vaak te hulp om onze zorg met 
haar te delen en te vragen om haar bijstand. 

Bij ons bezoek aan zieken en ouderen kunnen we 
samen met hen het Onze Vader en het Wees Ge-
groet bidden. En ook een kaars voor hen opsteken 
in de kerk. 

Bid voor een levendige missionaire geloofsge-
meenschap, waarin jongeren zich thuis voelen 
en zich kunnen voorbereiden op de komende We-
reldjongerendagen in Lissabon.
Laat ons aan het einde van elke dag danken voor 
alles wat we ontvangen hebben en wat we aan 
liefde en zorg hebben kunnen geven.

Uit psalm 103 

Ik wil Hem noemen bij zijn Naam, 
de heilige God, zo waar als ik leef. 
Ik dank Hem uit de grond van mijn hart 
en geen van zijn weldaden wil ik vergeten.

Laten we ons in deze veertigdagentijd dagen 
voorbereiden op het feest van Pasen door elke 
dag een gebed te bidden uit de gebedenboek-
jes met veertig gebeden die door vrijwilligers zijn 
samengesteld voor de diverse plaatsen van onze 
Sint Jan de Doper-parochie. Of neem deel aan de 
digitale retraite van de Jezuïeten (zie www.sint-
jandd.nl of www.ignatiaansbidden.org).

Paul Schuurmans, diaken

Ò

Ò

mailto:communicatie.parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:communicatie.parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
http://www.sintjandd.nl
http://www.ignatiaansbidden.org
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De icoon van de paaskaars uitgelegd

Bach op Wieltjes! 

Voor sommigen is het een ‘must’, een terug-
kerend ritueel om, voorafgaand aan het Paas-
feest, de Matthäus Passion te beluisteren. Je 
moet er wel de tijd voor nemen: ruim twee en 
een half uur! En eerlijk is eerlijk je moet jezelf 
wel even overwinnen: de muziek is soms over-
weldigend, te groots en te machtig…

Zaterdag 1 april bent u van harte welkom om te 
luisteren naar de Passion. Niet naar een koor, maar 
naar een geweldige cd waarop The Monteverdi 
Choir onder leiding van John Eliot Gardiner te ho-
ren is. Maar het is wel Bach op wieltjes! Dus pomp 
je (fiets)banden maar op. 

09.30 uur: inloop met koffie in de kerk van Moordrecht, 
Oosteinde 22  

09.45 uur: Inleiding op het meesterwerk van Bach. 
10.00 uur: aanvang van het eerste deel.   
12.00 uur: we verplaatsen ons op (fiets)wieltjes naar de 

Victorzaal in Waddinxveen, waar de WJD-jongeren ons 
trakteren op een heerlijke lunch. Nou ja, trakteren, een 
gift voor hun reis naar Portugal is natuurlijk ‘welkom’. 

13.15 uur: Op eigen wieltjes verplaatsen we ons naar de 
Willibrorduskerk in Bodegraven. 

14.00 uur: We luisteren in de kerk naar het tweede deel. 
15.00 uur: Op wieltjes gaan we weer naar huis.  

Tijdens het luisteren beschikt u over de gehele 
tekst. In het te gebruiken boekwerk staan op de 
rechterpagina de teksten afgedrukt van het ge-
zongen en ‘gesproken’ woord, in het Duits en in het 
Nederlands. Op de linker pagina staat informatie 
over wat u hoort. Tip: neem een kussentje mee! 
Opgave vóór dinsdag 28 maart, het liefst via vas-
tenactie@sintjandd.nl of bij het secretariaat van 
uw eigen kerk. Zij zullen u dan vertellen dat voor 
Bach op wieltjes op de dag zelf een bijdrage wordt 
gevraagd van 10 euro voor ons vastenactiepro-
ject: Harapan Jaya! 

Rob Lijesen, pastoraal werker 

Voor het beschilderen van de paaskaars is er 
gekozen voor de icoon 'De nederdaling ter helle 
en verrijzenis'. De iconografie van de nederda-
ling ter helle wordt in het Grieks aangeduid met 
het woord 'Anastasis', wat opstanding betekent. 
De 'nederdaling ter helle', bidden we in onze ge-
loofsbelijdenis: 'Die nedergedaald is ter helle'. 

De opgestane Christus wordt in goudgeel gewaad 
afgebeeld voor een aureool met dunne gouden 
stralen. Christus heft met zijn rechterhand de eer-
ste mens (Adam) op uit de onderwereld, terwijl Eva 
zich biddend naar hem toebuigt. Christus staat op 
twee kruislings gelegde planken, die de gebroken 
poort van de hel voorstellen. Achter Adam staan 
profeten uit het Oude testament; vooraan de ge-
kroonde David en Salomo, achter hen Johannes 
de Doper, terwijl rechts Mozes met de wetstafelen 
in de hand staat. De greep van Christus om de pols 
van Adam symboliseert krachtsoverbrenging, be-
vrijding en bescherming. De oericoon bevindt zich 
in het Kunsthistorisch Museum Nowgorod en is uit 
de vijftiende eeuw. 
 
Wij schilderen op de paaskaars de koptische 
(Egyptische) icoon. Afwijkend daarin is dat Chris-
tus zowel Adam als Eva bij de pols vasthoudt. Wij 

zullen het kruis en de profeten niet schilderen 
omdat de afbeelding voor de kaars dan te groot 
wordt. De koptische icoon is een eenvoudige ver-
sie van de originele icoon. 

Jopie Koop 

Paaskaarsenproject 

Ook dit jaar zijn in de maand januari acht schilders ge-
start met het beschilderen van de paaskaarsen van 
2023 voor alle kerken van de Sint Jan de Doperparochie 
en voor de parochies van Haastrecht en Schoonhoven. 
Onder leiding van Jan de Frankrijker is een paasicoon 
nageschilderd. Tijdens de paaswakevieringen en met 
Pasen kunt u het resultaat zien van het werk van de 
schilders. Het Pastoraal Team is de schilders dankbaar 
voor hun mooie werk! 

Paul Schuurmans, diaken

Schilders geconcentreerd bezig met hun paaskaarsen.

Gebed na een werkdag

God van liefde,
U bent er, altijd en overal. U 
weet wat er in ons omgaat. 
Zo meteen mag ik naar huis 
om zelf uit te rusten, in het 
volle vertrouwen dat ik de 
zorgen rondom de bewo-
ners kan overdragen aan U. 
Ik wil U danken voor wat er 
vandaag op mijn pad geko-
men is. Dat U mij geleid hebt naar de mensen die een 
gesprek konden gebruiken en dat ik daarin wat kon 
betekenen. 

Mag ik bidden voor de zorgen die de bewoners naar mij 
uitgesproken hebben, rondom hun ziekte, hun nade-
rende levenseinde of het verdriet van de zoon die nau-
welijks nog op bezoek komt. Dat U hen nabij kunt zijn, 
met uw Heilige Geest, en ook door de vele collega’s die 
de komende dagen bij hen zijn. Dat er woorden klinken 
die hen kunnen troosten en bemoedigen.

Wil ik U graag danken voor de mooie huiskamerviering 
van vanmiddag. Voor de twee dames die helemaal 
opbloeiden door de muziek van het orgel. Voor de be-
woner die even een helder moment leek te hebben 
tijdens de overweging. Voor de man die normaal zo 
onrustig is, maar nu de rust vond om de hele tijd te 
blijven zitten. Voor wat uw Geest in zo’n groep mensen 
teweeg kan brengen. 

Dat de woorden uit het evangelie overal vreugde mo-
gen verspreiden onder de mensen en zo mensen kan 
blijven verenigen. Niet alleen hier in het verpleeghuis, 
maar wereldwijd. Dat het samenzijn met elkaar, gelo-
vige mensen met verschillende achtergronden, overal 
mogelijk kan zijn. 

Vraag ik u, Goede God, wilt U mij morgen weer bren-
gen bij die mensen die dan weer het meest behoefte 
hebben aan een gesprek. En dat uw Geest mij weer de 
juiste woorden of juist het luisteren mag ingeven. Dat 
vraag ik U in Jezus’ naam. Amen.

Maaike van Dijk

Maaike van Dijk is katholiek geestelijk verzorger bij Zorg-
partners Midden-Holland. Zorgpartners is actief in de regio  
met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden.

mailto:vastenactie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:vastenactie%40sintjandd.nl?subject=
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In Nederland en Vlaanderen wordt er op tal 
van plaatsen gesproken over ‘missionaire’ pa-
rochies. Dat dit mogelijk is, blijkt onder ande-
re uit de praktijkverhalen uit de boeken ‘Als 
God renoveert’ (2014) van de Canadese pries-
ter fr. James Mallon en ‘Rebuilt’ (2013) van de 
Amerikaanse priester fr. Michael White en zijn 
pastorale medewerker Tom Corcoran. Beide 
boeken zijn in 2019 in het Nederlands vertaald. 
Inmiddels vinden de waarden en de inzichten 
uit deze boeken wereldwijd meer ingang.

Nieuwe leerlingen van Jezus Christus 
Een missionaire parochie, is een parochie die nieu-
we leerlingen van Jezus Christus voortbrengt. Dit 
is gebaseerd op Matteüs 28, 19-20 waar Jezus 
zegt: 'Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leer-
lingen en doopt hen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhou-
den alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u 
alle dagen tot aan de voleinding der wereld.'

Cultuuromslag
De Heer begint dus met de opdracht ‘Maakt alle 
volkeren tot mijn leerlingen’, en al het andere volgt 
daaruit. Maar juist die opdracht om ‘leerlingen van 
Jezus te maken’ vinden we vaak lastig. We zijn er 
meestal zelfs niet op gericht in onze parochies. Om 
dit opnieuw tot de kern van het parochieleven te 
maken is een cultuuromslag nodig in onze Neder-
landse parochies. Hieronder wordt een missionaire 
parochie in vijf punten beschreven.

 
1. Ontdek Jezus
In een missionaire parochie is 
Jezus Christus niet alleen een 
voorbeeld of inspiratiebron, 
maar voor steeds meer men-

sen ook Vriend en Verlosser. Hij nodigt ons uit om 
Hem te volgen en in vriendschap met Hem te le-
ven. Centraal hierbij staat het begrip ‘leerling zijn 
van Jezus’: een persoonlijke keuze om Jezus beter 
te leren kennen en Hem na te volgen. Dat betekent 
dat steeds meer mensen in de parochie beseffen, 

dat zij een leven lang mogen groeien in de persoon-
lijke relatie en vriendschap met Christus. Gebed en 
het ontvangen van de sacramenten zijn belangrijke 
praktijken om deze vriendschap met Jezus te ver-
sterken en Zijn bevrijding en genezing te ervaren. 
Daarom: Wij willen Zijn leerlingen zijn.

 
2. Neem deel aan een kleine 
geloofsgroep
In een missionaire parochie 
bestaat de parochie niet alleen 
uit een (gezellige) groep men-

sen, die het fijn vinden om bij elkaar te zijn, maar uit 
een gemeenschap waar mensen gezamenlijk willen 
groeien in hun relatie met Jezus Christus. Hij is Die-
gene die de geloofsgemeenschap bij elkaar houdt. 
Daarom zijn er – naast de (Eucharistie)vieringen – 
kleine (geloofs)groepen en diverse vormingstrajec-
ten, waar mensen geholpen worden om te groeien 
in geloof, waar er pastorale zorg wordt verleend en 
waarin mensen omzien naar elkaar. 
Daarom: Wij willen met Hem en met elkaar verbon-
den leven.  

 
3. Deel je geloof en nodig an-
deren uit
In een missionaire parochie wil 
de parochie niet alleen zorg 
dragen voor mensen die al naar 

de kerk komen, maar de parochie wil ook mensen 
van buiten de parochie de kans geven om Jezus 
Christus en zijn Kerk (beter) te leren kennen (mis-
sionaire kerk). De focus van een missionaire paro-
chie is gericht om ‘zoekende’ mensen, gedoopten 
en niet-gedoopten, in contact te brengen met Je-
zus Christus. Elke parochiaan wordt opgeroepen 
om zijn of haar geloof – op een manier die bij hem 
of haar past – te delen met anderen en anderen uit 
te nodigen.
Daarom: Wij willen allen (meer) bekend maken met 
de liefde van God.
 
4. Dien met je talenten in kerk en samenleving
In een missionaire parochie voeren niet alleen 

Film ‘Het lied van Bernadette’, de zieneres van Lourdes 

De missionaire parochie in vijf punten

De naamdag (sterfdag) van Bernadet-
te, 16 april, valt dit jaar op zondag en 
wordt daarom niet in de liturgie ge-
vierd. Maar aangezien de parochie 29 
april naar Lourdes gaat, is het toch 
een geschikt moment om de film ’Het 
Lied van Bernadette’ te draaien. In 
Lourdes zal deze film niet gedraaid 
worden, want er is een nieuwere film. 
Het Lied van Bernadette is een sto-
koude zwart-wit-film uit 1943.

De Oostenrijkse auteur Franz Werfel kwam 
op de vlucht voor de Jodenvervolging in Lourdes terecht 
en deed er de gelofte een boek over Soubirous te schrij-
ven als zijn leven gespaard zou blijven. Het resultaat was 
de roman Das lied von Bernadette (1941). Naar het boek 
werd in de Verenigde Staten een film gemaakt, The Song 
of Bernadette, die in 1944 vier Oscars en drie Golden Glo-
bes won. De film is engelstalig met Nederlandse onder-
titeling.
We draaien de film op zondag 16 april in de Antonius-

zaal in Gouda, Aalberseplein 2, na het koffiedrinken na de 
H. Mis van 11.00 uur. Start van de film zal dan rond 12.45 
uur zijn. De film duurt ruim 2 uur. Inclusief pauze zal het 
dus tot ongeveer 15.00 uur duren. 
Toegang is vrij, maar er wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd voor de koffie en thee en de apparatuur die ervoor 
nodig is. Uiteraard zijn alle Lourdesbedevaartgangers 
hierbij speciaal uitgenodigd.

Pastor Kuipers

een pastoraal team en (en-
kele) vrijwilligers alles uit, maar 
draagt eenieder zijn of haar 
steentje bij. De pastoor leidt 
de parochie vanuit een leider-

schapsteam. Als eindverantwoordelijke van de pa-
rochie laat hij zich bijstaan door de leden van het 
leiderschapsteam. Dat team – dat niet gelijk hoeft te 
zijn aan het pastoraal team – helpt hem om de best 
mogelijke beslissingen voor de parochie te nemen. 
Het leiderschapsteam rust de gelovigen toe om hun 
gaven en talenten (verder) in te zetten voor Kerk en 
samenleving, zodat eenieder op zijn of haar eigen 
wijze dienstbaar kan zijn aan de missie van de Kerk.  
Daarom: Wij willen leidinggeven zodat eenieder tot 
bloei komt.
 
5. Bid en ontvang de sacramenten
In een missionaire parochie worden niet zomaar 
activiteiten georganiseerd. Er leeft een diep besef 

bij de meerderheid van de pa-
rochianen, dat alle actie voort-
komt vanuit de contemplatie: 
vanuit het persoonlijke en het 
gemeenschappelijke gebed. 

Bijeenkomsten worden niet alleen formeel geopend 
met gebed, maar er wordt ook uit het hart gebeden. 
De Eucharistie wordt niet enkel gevierd vanuit ver-
plichting, maar mensen ervaren dat ze vanuit de 
ontmoeting met Jezus toegerust worden voor hun 
taak en leven in de wereld. De stille (eucharistische) 
aanbidding is een belangrijke pijler van gebed in 
de parochie. En tenslotte, de Heilige Geest is niet 
‘de grote onbekende Persoon van de Drie-eenheid’, 
maar er is openheid voor de werking van de Heilige 
Geest en hoe Hij de parochie wil leiden. 
Daarom: Wij willen handelen vanuit een diepe ver-
bondenheid met de Heer.

Mirjam Spruit, Centrum voor 
Parochiespiritualiteit (CPS), Nijmegen

Ò
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Het Heilig Vormsel 

De bijbel spreekt vaak over de bezieling van de 
Heilige Geest. In het boek Genesis wordt bij de 
schepping gezegd dat de Geest van God over de 
wateren zweefde. Beeldend wordt verteld dat 
God de mens de levensadem oftewel de geest in 
de neus blies. In het nieuwe testament zegt de 
engel Gabriël tot Maria: 'de Heilige Geest zal over 
u komen'. Jezus benadrukt aan het begin van 
zijn openbare leven dat hij geheel vervuld is van 
de Heilige Geest. Later belooft Jezus de Heilige 
Geest aan zijn leerlingen als helper. Kort na zijn 
verrijzenis blaast Jezus zijn adem over zijn leer-
lingen en zegt: ‘ontvangt de Heilige Geest’.  
 
Op Pinksteren werden vele bezield door het vuur 
van de Geest. 3000 mensen lieten zich op die dag 
dopen. De kerk was ontstaan. Peters en Johannus 
kwamen eens bij mensen die gedoopt waren, maar 
nog niet de Heilige Geest hadden ontvangen. We 
lezen het in de Handelingen hoofdstuk 8 vers 14 
tot 17: de apostelen spraken een gebed over hen 
uit en legde hun de handen op en de gedoopten 
ontvingen de Heilige Geest. In deze tekst is spra-
ke van de bekrachtiging van het doopsel door een 
gave van de Geest die gegeven wordt door hand-
oplegging en gebed. 
 
Bij het Heilig Vormsel luidt dat gebed: 'Almachtige 
God, Vader van onze heer Jezus Christus, gij hebt 
uw dienaren herboren doen worden uit water en de 
Heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zon-
de. Wij bidden u: zend over hen de Heilige Geest, de 
trooster, schenk hen de geest van wijsheid en ver-
stand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van 
kennis, van ontzag en liefde voor uw naam.'
 
Wanneer een volwassene wordt opgenomen in 
de kerk ontvangt hij/zij het vormsel op Pinkste-
ren. Vaak wordt het vormsel toegediend tijdens de 
viering van de eucharistie omdat het ook een vol-
tooiing is van de opname in de gemeenschap. De 
toediening van het vormsel wordt voorafgegaan 
door een afzwering van het kwaad en de belijdenis 
van het geloof door degene die het vormsel gaat 

ontvangen. Het is de vernieuwing van de geloofs-
belijdenis die destijds bij het ontvangen van het 
doopsel al eens werd uitgesproken. Voor jongeren 
heb ik een test opgezet om te onderzoeken of het 
sacrament van het vormsel iets voor hen is: www.
internetpastoor.nl link  ‘vormseltest’.  
 
Het is goed veel te bidden om en tot de Heilige 
Geest. Al is het maar een schietgebedje op een 
moeilijk moment. Paus Franciscus zegt daarover: 
Vaak gebeurt het dat we niet bidden. We hebben 
er geen zin in, of we bidden vaak als papegaaien 
met onze mond, maar het hart is ver weg. Dit is 
het moment om tegen de Geest te zeggen: 'Kom, 
kom Heilige Geest, verwarm mijn hart. Kom en leer 
mij bidden, leer mij naar de Vader te kijken, naar 
de Zoon te kijken. Leer mij hoe het pad van geloof 
is. Leer mij lief te hebben en leer mij vooral een 
houding van hoop te hebben'. Het gaat erom de 
Geest voortdurend aan te roepen om in ons leven 
aanwezig te zijn. 

Pastor Kuipers

Vormselwerkgroep zoekt 
nieuwe teamleden!

Vorig jaar is het nieuwe vormseltraject van start ge-
gaan. In dit traject starten we de zoektocht met de jon-
geren hoe het is om leerling van Jezus te zijn en hel-
pen we ze bij hun geloofsontwikkeling. Dit doen we aan 
de hand van catechese en diverse andere activiteiten. 
Lijkt het jou leuk om bij het vormseltraject betrokken te 
zijn en wil je jouw steentje bij dragen? Of wil je daarover 
eerst meer weten en/of een keer komen kijken? Stuur 
dan een mailtje naar vormsel@sintjandd.nl. 

Bedevaart Kevelaer

Van 3 tot en met 5 augustus is er een bedevaart naar 
Kevelaer. Meer informatie: Ilonka van Vliet: secretariaat.
broederschap.gk@gmail.com. Het aanmeldingsformu-
lier vindt u ook achter in de kerk.

Een serieus gesprek? 
Het leerhuis nodigt u uit! 

Op maandag 24 april bent u van 
harte uitgenodigd om het gesprek 
met elkaar aan te gaan in de zaal 
van de Joannes de Doperkerk, A.P. 
van Neslaan 50 in Boskoop. The-
ma van deze avond van het Leer-
huis is 'Wat de Bijbel wél zegt over homosek-
sualiteit'. Naar aanleiding van het gelijknamige 
boek van Daniel Helminiak, vertaald en in over-
wegingen toegepast door Pater Mark-Robin  
Hoogland (uitg. Abdij van Berne, 2022).

'Er zijn thema’s binnen onze Kerk die veel emotie 
oproepen. Homoseksualiteit is zo’n thema. In de 
meeste parochies probeert men dit te vermijden 
door zowel te zwijgen als te dulden. Persoonlijk 
beschouw ik dit als een zwaktebod. In een vol-
wassen Kerk zou ook over spannende thema’s 
een open dialoog mogelijk moeten zijn. Dit boek 
biedt een bouwsteen voor een serieus gesprek.' 
Aldus mgr. De Korte, bisschop van ’s-Hertogen-
bosch in het voorwoord van dit boek.
Om een serieus gesprek aan te gaan, dienen we 
ons goed te informeren. De Bijbel hebben we ge-
meenschappelijk: wat lezen we daar en hoe inter-
preteren we het? En hoe gaan we daar in de Kerk 
dan verder mee om? 
Pater Mark-Robin Hoogland cp zal de avond lei-
den. Het is toegankelijk voor alle geïnteresseerde 
parochianen. Aanvang 20.00 uur.

Namens de werkgroep,
Rob Lijesen, pastoraal werker

Wedergeboorte 

Het hoogfeest van Pasen staat voor de deur. Het is 
een moment waarop wij als gelovigen een wederge-
boorte kunnen ervaren in 
de dood en verrijzenis van 
Christus. Maar ook als Kerk 
verlangen wij naar deze 
wedergeboorte, naar een 
antwoord, zeker in tijden 
waarin het kerkbezoek af-
neemt en parochiefusies 
aan de orde van de dag zijn. 
 
Emeritus-paus Benedictus XVI, die op de valreep van 
2022 overleed, voorzag deze situatie bijna vijftig jaar 
geleden. In een radio-uitzending uit 1969, doet hij 
(toen nog als professor Joseph Ratzinger) een voor-
spelling over de toekomst van Kerk en wereld die nog 
altijd actueel is. 'Uit de tegenwoordige crisis zal een 
Kerk tevoorschijn treden die veel verloren heeft. Ze zal 
klein worden en in vele opzichten helemaal opnieuw 
moeten beginnen. (…) Met het getal van haar aanhan-
gers zal ze ook veel voorrechten in de maatschappij 
verliezen.'  
 
Maar ondanks deze voorspellingen, waarbij men reke-
ning moet houden met 'grote omwentelingen' – ook 
binnen de Kerk – toonde Ratzinger zich toch hoopvol. 
De Kerk zal opnieuw beginnen. 'Ze zal geloof en ge-
bed weer als haar eigenlijke middelpunt erkennen.' De 
mensen zullen 'de kleine gemeenschap der gelovigen 
als iets geheel nieuws ontdekken. Als een verwach-
ting, die hen raakt, als een antwoord, waarnaar ze in 
het verborgene steeds gevraagd hebben'. De Kerk 'zal 
voor de mensen zichtbaar worden als het huis dat hun 
leven geeft en hoop over de dood heen.'
 
Hoop over de dood heen. Is dat niet juist de kern van 
het Paasfeest? Het zijn woorden die ons wellicht kun-
nen bemoedigen. Opdat het Paasfeest mag leiden tot 
een wedergeboorte in ons, tot een nieuw leven, die in 
het teken mag staan van de evangelisatie. 

Francesco Paloni 

Francesco Paloni is getrouwd met Sara en vader van tien 
kinderen. Hij is parochiaan van de Bartholomeusparochie 
in Schoonhoven en werkzaam als journalist voor het Ka-
tholiek Nieuwsblad.

mailto:vormsel%40sintjandd.nl?subject=
mailto:secretariaat.broederschap.gk%40gmail.com?subject=
mailto:secretariaat.broederschap.gk%40gmail.com?subject=
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Communie = Gemeenschap

De voorbereiding op de Eerste Heilige Com-
munie is in de Sint Jan de Doperparochie weer 
gestart. Haastrecht en Schoonhoven startten 
al eerder en daar hebben de communicantjes 
zich voorgesteld aan de geloofsgemeenschap 
(zie pagina…H/S)  
 
Eerste Heilige Communie: het is eigenlijk beter te 
spreken over ‘voor het eerst volledig deelnemen 
aan het samenzijn van de geloofsgemeenschap’. 
Want door het ontvangen van het 'Lichaam van 
Christus' worden we lidmaat van het 'Lichaam 
van Christus' dat de kerk is.  
 
Paulus vergelijkt de geloofsgemeenschap met 
een menselijk lichaam waarin elk lid zijn eigen 
plaats en functie heeft. Samen vormen wij dus 
het 'Lichaam van Christus' hier op aarde. Door 
de communie worden wij een 'communio', dat wil 
zeggen een gemeenschap. 
 
Vroeger lag alle nadruk op het ontvangen van Je-
zus in je hart, op de persoonlijke relatie met God. 
In de moderne geloofs- en kerkopvatting sinds 
het Tweede Vaticaans Concilie ligt de nadruk op 
die gemeenschapsvorming. In de missionaire pa-
rochie gaat het om het levenslange leerlingschap 
van Jezus om zo te blijven groeien in geloof. Daar 
heb je elkaar bij nodig. Daarom is er nu ook een 
wat langer voorbereidingstraject zodat de ouders 
en kinderen meer vertrouwd raken met het ker-
kelijk leven en het ontvangen van sacramenten 
daarin meer is ingebed. 
 
We hopen dat onze kinderen zich in onze gemeen-
schap echt thuis zullen voelen en dat in hen het 
verlangen ontkiemt om nauw aangesloten te blij-
ven bij deze gemeenschap. Want dat was de kracht 
van de jonge christenen na Pinksteren. We lezen 
dat in de Handelingen van de Apostelen: 'De me-
nigte die het geloof had aangenomen was één van 
hart en één van ziel…. Ze bleven trouw aan het ge-
meenschappelijk leven en ijverig in het breken van 
het brood en in het gebed' (Hand. 2,42 en  4,32).  

Het gebed: ook dat is belangrijk in de geloofsge-
meenschap. Het gezamenlijk gebed. Bijvoorbeeld 
het Onze Vader. Stelt u zich eens voor: uw doch-
tertje vraagt of ze nog wat langer op mag blijven 
om een laat tv-programma te zien. Maar u vindt 
dat niet goed. Tijd is tijd. Een week later logeren 
twee vriendinnetjes bij haar. Met z'n drieën komen 
ze vragen of ze wat langer op mogen blijven om 
dat tv-programma te zien. Ik denk dat u dan eerder 
ja zult zeggen. Als u nee zegt dan zullen ze elkaar 
steunen en allerlei redenen naar voren brengen 
om het toch toe te staan. Samen staan ze sterk. 
 
Geldt dat ook niet tegenover God? We zijn Zijn 
kinderen en in Mattheus 18,19-20 staat: 'Wanneer 
twee van u eensgezind op aarde iets vragen zul-
len zij het verkrijgen van mijn Vader die in de he-
mel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in 
mijn Naam, daar ben ik in hun midden.' 
 
We weten wel dat dit een hoog ideaal is in deze 
individualistische, materialistische en gesecu-
lariseerde maatschappij en dat we dat lang niet 
halen. Het is misschien wel verder weg dan vóór 
het Concilie, maar we blijven er wel naar streven.  

Pastor Kuipers 

Voorbereiding Eerste Heilige 
Communie gestart

Op zaterdag 4 februari was de eerste bijeenkomst 
van de kinderen die zich voorbereiden op het ont-
vangen van de Eerste Heilige Communie vol-

gend jaar. Ook hun ouders waren erbij. Het was 
een mooie bijeenkomst waarin we het verhaal 
hoorden van ‘De Opdracht van de Heer’, bij velen 
bekend als ‘Maria Lichtmis’. Maria en Jozef brach-
ten hun Zoon Jezus naar de tempel om Hem op 
te dragen aan God. Zo hebben de ouders met de 
doop hun kinderen naar de kerk gebracht om hen 
toe te vertrouwen aan God de Vader. We hebben 
geluisterd, gebeden, gezongen en een proces-
sie gelopen van Maria naar Maria, waarbij we een 
kaarsje opstaken en Maria vroegen ons te helpen 
om thuis in onze eigen omgeving een lichtje te 
zijn. We sloten af met het eten van (stapels!) pan-
nenkoeken en gingen blij en voldaan naar huis. 

Daarna waren de kinderen 
uitgenodigd aan te sluiten 
met de gezinnen voor de 
Aswoensdagviering waarbij 
buiten de palmtakjes van 
vorig jaar werden verbrand. 
Het was indrukwekkend 
voor de kinderen omdat zij 
tijdens de viering een kruis-
je met díe as kregen. De 
viering was een goede start 
van de vastentijd waarin we 
op weg zijn naar Pasen. Alle 
gezinnen kregen een Vas-
tenpakket mee met onder 
andere een vastendoosje, 

een boek en vlaggetjes met een af-
beelding over het leven van Jezus die 
een slinger gaan vormen. Op de ach-
terkant van de slinger staan creatie-
ve opdrachten om handen en voeten 
te geven aan de vastentijd (bidden, 
geven en delen). Hopelijk zijn de 'vas-
tendoosjes' inmiddels goed gevuld 
en heeft het ‘Gezinsboek’ ezelsoren 
door het vele gebruik! 

Aankomende week worden er door de 
kinderen de palmpasenstokken ge-
maakt. Daarna is er de viering van de 
kinderkruisweg en de (Poolse) voed-

selzegening. Ook zijn er Ankerzondagen waarbij 
de gezinnen met communicantjes ‘speciaal’ zijn 
uitgenodigd (iedereen is natuurlijk altijd welkom!).  

De kinderen hebben ter ondersteuning van de bij-
eenkomsten en de hele voorbereiding een mooi 
boekje gekregen waarin zij de parochiestempels 
van alle locaties kunnen verzamelen. U zult de 
communicantjes vast en zeker tegenkomen. Wij 
hopen dat de kinderen en ouders elkaar en Jezus 
steeds meer mogen leren kennen en blijven groei-
en in geloof en kerkelijk leven. Hopelijk wilt u als 
parochianen hen daarin helpen en bemoedigen. 

Werkgroepen Eerste Heilige Communie 

Ò

Ò
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Wereldjongerendagen 

Nu in het nieuwe jaar 
is de aanloop naar de 
WJD echt begonnen! 
Het afgelopen half jaar 
zijn we enthousiast van 
start gegaan met een 
aantal leuke acties die 
ook binnen de parochie 

erg goed ontvangen zijn. Waarvoor onze har-
telijke dank.  

Het komende half jaar hopen we vooral nog een 
aantal deelnemers bij ons te kunnen voegen. Het 
doel blijft met minimaal 23 jongeren richting Lis-
sabon maar daar hebben we wel nog een aantal 
aanmeldingen voor nodig. Nu de reisda-
ta bekend zijn en alle info zo concreet 
als mogelijk is gedeeld zou het mooi zijn 
nog een aantal enthousiastelingen bij 
ons te kunnen voegen. Dus ben of ken 
je iemand die nog twijfelt benader ons 
vooral op een van de Ankerzondagen of 
via onderstaand mailadres. 

In deze update willen we onze paro-
chianen ook meenemen in wat wij de 
komende maanden nog op de planning 
hebben staan en wat in de loop van de 
tijd ook tijdens de mededelingen bekend 
zal worden gemaakt: 
• Elke Ankerzondag zijn wij aanwezig in 

de kerk in Gouda. Voor vragen of en-
thousiaste verhalen mag u ons altijd 
aanspreken. 

• Op zaterdag 1 april verzorgen wij een 
lunch bij Matteüs Passion op wielen. 
Waar u op de fiets langs het paasver-
haal van Bach kunt fietsen. 

• Op zaterdag 27 mei openen wij een 
Carwash in Gouda. Kom vooral langs 
om uw auto te laten poetsen op de 
'rotonde' voor de Josephkerk. Exacte 
tijden en kosten zullen later bekend 
gemaakt worden. 

• In de maand juni kunt u deelnemen aan: Schrijf 
me voor een vijfje. Voor 5 euro zult u een leuk 
kaartje ontvangen vanuit Lissabon waardoor u 
een stukje WJD met ons mee kunt beleven. 

• Op zaterdag 13 mei komen alle jongeren die mee 
willen bijeen om ons gezamenlijk in te schrijven 
voor de WJD in Lissabon. 

• En van 24 juli t/m 9 augustus vinden de Wereld-
jongerendagen plaats. Hoogstwaarschijnlijk ook 
dit jaar op tv bij de EO op NPO1 te volgen. 

Wij hopen u alvast een beetje enthousiast ge-
maakt te hebben voor de komende maanden en 
elkaar vooral weer terug te zien in de kerk.  Har-
telijke groeten, 

Wereldjongerendagengroep, 
Sint Jan de Doper, Wjd@sintjandd.nl 

Eten
Tijdens het eten heb je alle tijd om nieuwe mensen te
leren kennen en vriendschappen op te bouwen.

Inleiding
Elke week wordt er tijdens de inleiding een thema van het
christelijk geloof behandeld, zoals: 'Wie is Jezus?' of
'Bidden: waarom en hoe?'

Kleine groep 
Daarna ga je uit elkaar in kleine groepen. Daar praat je
door over het onderwerp van de avond. Je kunt hier al je
vragen stellen en natuurlijk je mening delen!

Nieuwsgierig? 
Je bent van harte welkom om bij de eerste bijeenkomst
van de Alpha Cursus aan te schuiven!

Locatie: 
Datum: 

Tijd:
Info/aanmelden: 

Victorzaal, Zuidkade 176, Waddinxveen
Maandagen: 27 maart; 17 en 24 april; 1,
8, 15 en 22 mei; 5, 12, 19 en 26 juni,
Zaterdag: 3  juni (hele dag)
18.15 uur tot 21.30 uur
www.sintjandd.nl/event/alpha-cursus

 

 Bij Alpha ontdek je het christelijk geloof
op een laagdrempelige en gezellige
manier. Een Alpha-bijeenkomst bestaat
uit drie onderdelen:

Alpha Cursus

In duisternis breekt Pasen door

'Hoe is Jezus eigenlijk in je leven gekomen?' 
Eigenlijk een trage vraag, een vraag waar je 
misschien best even over wil nadenken. Toch 
was het de startvraag aan het begin van een 
vergadering: gewoon een kort momentje van 
bezinning, in een paar woorden iets van ons 
geloof met elkaar delen. Iedere mens geeft een 
eigen antwoord op die vraag. Bijzonder was, 
dat er een soort rode draad door al de antwoor-
den heen liep. Bijna voor iedereen waren het de 
moeilijkere momenten in het leven die hun ge-
loof levend maakte. Dat geeft te denken.

Ik heb de afgelopen maanden niet de meest vrolij-
ke tijd van mijn leven gehad. Steeds minder uit de 
voeten kunnen, uiteindelijk stoppen met mijn taak 
in de parochie, soms veel pijn, ongemakkelijke 
operaties, steeds weer herstellen. Ik heb in deze 
tijd als een soort leidraad in mijn vasten, veel aan 
het moment moeten denken zoals ik het boven 
beschreef. En gedacht: zou dit dan zo’n vrucht-
bare periode zijn?

De Heer is me zeer nabij geweest, bij twee dingen 
in het bijzonder.

Ik heb op momenten de Eucharistie in mijn eentje 
gevierd. ‘Niet helemaal mijn ding’ populair gezegd. 
Maar ik kwam zo’n geweldige gedachte tegen: 
'Doe maar wat Hij u zeggen zal' zegt Maria in het 
verhaal van de Bruiloft te Kana (dankjewel Maria!). 
En dat is wat ik heb gedaan, want Hij heeft bij het 
laatste Avondmaal gezegd: 'Blijf dit doen en denk 

aan mij'. Samen met de Heer in de H. Communie 
heb ik meer dan ooit als een bijzondere genade 
ervaren. Neemt niet weg dat ik uitzie naar het 
moment dat we weer samen de Eucharistie zullen 
vieren!
Ik heb zoveel attenties gehad. Mensen die aan me 
denken, zoveel moois toewensen, hun ervaringen 
delen ter bemoediging, voor me bidden. U heeft 
daardoor mijn dagen tot een soort voortdurende 
communie gemaakt: communio – verbondenheid - 
met u. Ik heb me zo door u gedragen geweten, en 
met elkaar verbonden in de Heer: want Hij is het 
toch die ons aan elkaar verbonden heeft! De H. 
Communie is met dat alles tot leven gekomen. Let-
terlijk. Wat een genade. Dankjewel daarvoor. Maar 
ik zie wel uit naar het moment dat we weer gewoon 
met elkaar optrekken!
In de duisternis breekt Pasen door. Ik wens het u 
toe. Zalig Pasen!

Pastoor Van Klaveren 

Tour of Faith bij start Veertigdagentijd

Op zondag 26 februari vierden de jongeren van 
Tour of Faith samen de eerste zondag van de 
Veertigdagentijd. Ze kwamen daarvoor bijeen in 
Boskoop in de H. Joannes de Doperkerk. De bij-
eenkomsten van Tour of Faith staan in het teken 
van de DOCAT. Voor jongeren die meegaan naar 

de Wereldjongerendagen is de Tour of Faith zo 
een inhoudelijke voorbereiding. Tour of Faith vindt 
plaats op de laatste zondag van de maand. De vol-
gende Tour of Faith op 26 maart is in Leiden. Daar-
na is de Tour of Faith op 23 april in Lisse. Lees het 
hele artikel op www.bisdomrotterdam.nl/nieuws.

mailto:Wjd%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws
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R.K. Geloofsgemeenschap
Sint Willibrordus

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

Secretariaat
Werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. 
Op dinsdag en donderdag gesloten.
Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Telefoon: .......................... 0172-612255
E-mail: ........ bodegraven@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ......................... Joost Rooms
Secretaris: .............................. Lia de Wit
Penningmeester: ..... Ad van Leeuwen
.............. pm-bodegraven@sintjandd.nl 

R.K. kerkhof Sint Willibrordus
Beheerder: .................. Gijs Hoogeveen 
Telefoon: .......................... 06 81578367
begraafplaats.bodegraven@sintjandd.nl

Actie Kerkbalans
Jorden van der Haas  .............................
kerkbalans.bodegraven@sintjandd.nl 
Rabobank: .... NL89RABO0308815025
tnv Parochie St. Jan de Doper

Financieel algemeen
Rabobank: .... NL78RABO0308802322 
tnv Parochie St. Jan de Doper

Pastoraatgroep
Lia Nottelman: ...... lnothoog@xs4all.nl 

De Doortocht 
Doortocht 11, 2411 DS, Bodegraven 
Telefoon: ........................... 0172-552316
E-mail: .............. doortocht@kpnmail.nl

Redactie
...... redactie.bodegraven@sintjandd.nl 

Jubileums jongerenkoor 

Tijdens de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van het Jon-
gerenkoor hebben we weer twee  
jubileums gevierd. Norah Jansen 
en Kaylee Baggerman ontvingen 
een oorkonde voor respectievelijk 
vijf en tien jaar lidmaatschap van 
Jongerenkoor St. Willibrordus! Van 
harte gefeliciteerd.

Bestuur jongerenkoor

Houten altaar in de Doortocht

In de wintermaanden houden wij 
vanwege de stookkosten de vrij-
dagviering in de Doortocht. De 
voorganger stond daarbij, bij ge-
brek aan beter, achter een gewo-
ne tafel. Van medeparochianen 
hebben wij recent een klein, hou-

ten altaar geschonken gekregen. 
Dat staat   nu in de Doortocht. Het 
voegt écht iets aan de viering toe! 
U bent van harte uitgenodigd om 
een keer op vrijdagochtend mee 
te komen vieren; na afloop staat 
de koffie klaar! 

B
o

d
e

g
ra

ve
n

Korenfestival leidt tot oproep om te komen zingen 

Op zaterdag 11 maart was de 
eerste editie van het Groe-
ne Hart-korenfestival in het 
Evertshuis in Bodegraven. 

Maar liefst elf koren deden mee 
aan het festival. Van klassiek en 
religieus tot pop en shantymuziek 
was er te horen. Tijdens deze dag 
was er ook de gelegenheid om 
deel te nemen aan diverse work-
shops. Aan het einde van het fes-
tival hebben alle koren tezamen 
tijdens de slotmanifestatie het 
lied ‘One Day’ laten klinken. Vanuit 
onze parochie hebben kinderkoor 
de CantaRellen uit Reeuwijk, jon-
gerenkoor St. Willibrordus en mid-
denkoor Alegría uit Bodegraven 
deelgenomen. 

Als je dit leest, heb je misschien 
ook wel zin om te gaan zingen bij 
een kerkkoor. Dat kan! Je bent van 
harte welkom bij:

Kinderkoor De CantaRellen 
(Reeuwijk)
Leeftijd: 7 tot 13 jaar
Repetitie: donderdag 14.30-15.30
Contact: cantarellen@sintjandd.nl

Jongerenkoor St. Willibrordus 
Leeftijd: tot 35 jaar
Repetitie: donderdag 19.30-21.15
Contact: jongerenkoorsintwilli-
brordus@hotmail.com

Middenkoor Alegría
Leeftijd: vanaf 35 jaar
Repetitie: woensdag 20.00-22.00
Contact: mk-alegria@hotmail.com

Dameskoor St. Lucia
Repetitie: dinsdag 19.30-21.00
Contact: ansstolwijk@hotmail.com

Herenkoor St. Caecilia
Repetitie: dinsdag 19.00-20.30
Contact: vtheo@planet.nl

Avondwake en Rouw- en  
trouwkoor
Repetitie: -
Contact: via dameskoor

Kinderkoor De CantaRellen

Middenkoor AlegríaJongerenkoor St. Willibrordus

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/bodegraven
mailto:pm-bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:begraafplaats.bodegraven%40sintjandd.nl?subject=
mailto:kerkbalans.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:lnothoog%40xs4all.nl?subject=
mailto:doortocht%40kpnmail.nl?subject=
mailto:redactie.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:cantarellen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:jongerenkoorsintwillibrordus%40hotmail.com?subject=
mailto:jongerenkoorsintwillibrordus%40hotmail.com?subject=
mailto:mk-alegria%40hotmail.com?subject=
mailto:ansstolwijk%40hotmail.com?subject=
mailto:vtheo%40planet.nl?subject=
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Actie Kerkbalans 2023 

Het is al een maand geleden 
dat we het Rode Lopermoment 
hadden. Alle lopers van de Ac-
tie Kerkbalans waren in de vie-
ring van 15 januari uitgenodigd 
om hun tassen met envelop-
pen op te halen, en ze gingen 

– gezegend door Pastor van der 
Helm – op pad om op 755 adres-
sen geld op te halen voor uw 
parochie. Letterlijk door weer 
en wind.

Inmiddels zijn er al een hoop re-
acties retour gekomen, hetzij op 
papier, hetzij per e-mail. Van de 
aangeschreven adressen zijn 
er nu 588 toezeggingen binnen. 
Van 167 adressen hebben we nog 
geen reactie. Wij hebben een op-
brengst begroot van €92.500. Tot 
op heden is er middels de Actie 
Kerkbalans ruim €85.000 toe-
gezegd. Daarvan is al €48.000 

daadwerkelijk ontvangen. 
Een mooi tussenresultaat, maar 
we zijn er nog lang niet! 

Bent u uw envelop kwijt en wilt u 
een nieuwe ontvangen? Bel dan 
het secretariaat op telefoon-
nummer 0172-612255. Mocht de 
envelop of e-mail van de Actie 

Kerkbalans aan uw aandacht zijn 
ontsnapt, aarzel dan niet en scan 
deze QR-code om uw bijdrage di-
rect met iDeal over te maken. Het 
is voor uw kerk! 

Ad van Leeuwen,
penningmeester Bodegraven,

E-mail: kerkbalans.bodegraven@
sintjandd.nl

Inluiden actie kerkbalans door Jorden 
van der Haas, werkgroep kerkbalans

Kerkestafette 

In de kerkestafette dit keer een 
interview met Ali Sluis. Zij was 
onder andere lange tijd secre-
taris van de locatieraad en is nu 
betrokken bij de projectgroep 
Kerkvernieuwing.

Wie is Ali Sluis?
Ik ben geboren in 1957 aan de 
Lekdijk in Willige Langerak (tus-
sen Schoonhoven en Lopik) op 
een kleine boerderij en ik ben op-
gegroeid in Schoonhoven waar ik 
naar school en de kerk ging. Ons 
gezin telt vijf kinderen waarvan 

ik de middelste ben. Na de Mavo 
in Schoonhoven, ging ik naar het 
Atheneum in Gouda. Daarna ben 
ik gaan werken en heb diverse 
opleidingen op boekhoudkun-
dig en fiscaal gebied gevolgd. 
Mijn eerste baan was bij Hasco 
(verffabriek) in Schoonhoven. 
Daarna heb ik in de avonduren 
boekhoudkundige opleidingen 
gevolgd. Na het behalen van een 
diploma zocht ik weer ander werk 
wat meer aansloot op de oplei-
ding. Sinds december 1981 woon 
ik in Bodegraven. Vanaf 1982 zijn 
mijn ouders bij mij komen wonen. 
In het jaar 2000 respectievelijk 

2005 zijn mijn ouders overleden.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik heb diverse banen gehad, on-
der meer bij busonderneming 
West-Nederland, Proefstation voor 
de Boomkwekerij in Boskoop, Elec-
trolux in Diemen en Van der Valk 
Avifauna  te Alphen a/d Rijn. Deels 
voer ik nu mijn werkzaamheden uit 
als ZZP-er bij een paar bedrijven 
en ben ik voor 50% in loondienst 
bij een administratiekantoor in 
Zegveld.
Toen ik in Bodegraven kwam wo-
nen ben ik direct lid geworden van 
het dameskoor van onze kerk. 

In Schoonhoven zat ik al zes 
jaar op het dames- en herenkoor, 
en in Bodegraven al ruim 40 jaar 
nu, en sinds 2005 ben ik vrijwilli-
ger in de kerk. De meeste tijd be-
steed ik aan de administratie van 
onze parochie. Daarnaast ben ik 
gevraagd om deze taak ook uit te 
voeren voor de recent toegevoeg-
de parochies aan het Pastorale 
Team: Haastrecht en Schoonho-
ven. Ik hou ook de administratie 
bij van het kerkhof en het paro-
chiehuis De Doortocht. Verder ben 
ik gastvrouw in de kerk. Ik heb 
ruim 17 jaar zitting gehad in de 
locatieraad en bij de redactie van 
de Voorloper, voorheen Echo. Daar 
ben ik in januari jl. mee gestopt.

Wil je vertellen over de werkgroep 
waar je bij betrokken bent?
Dit is de projectgroep Kerkver-
nieuwing, waar ik samen met Ria 
van der Horst deel van uitmaak. 
Het is een initiatief vanuit het bis-
dom, en valt onder verantwoorde-
lijkheid van de locatieraad. Er zal 
iets in de kerk moeten gebeuren 
om deze in de toekomst te laten 
voortbestaan. Daartoe is het van 
belang dat de kerk meer aantrek-
kelijk wordt gemaakt voor bepaal-
de doelgroepen die nu nog niet 
komen. Er is al een start gemaakt 
met de Ankerzondag voor gezin-
nen in Gouda.
Bodegraven wil zich gaan rich-
ten op de doelgroep parochianen 
van 25 tot 50 jaar. Afgelopen no-
vember hebben circa dertig paro-
chianen met elkaar over een toe-
komstvisie van de kerk gesproken. 
Hieruit is veel input verkregen. Dit 
dient als basis om verdere activi-
teiten met elkaar te ontwikkelen, 

en daarna parochiebreed uit te 
zetten.

Hoe kwam je op het idee om in 
de werkgroep Kerkvernieuwing 
plaats te nemen?
In december 2019 nam ik deel in 
een werkgroepje met Pastoor van 
Klaveren en hebben we gespro-
ken over het boek 'Rebuilt’ waarin 
beschreven staat hoe ze in Ame-
rika hebben geprobeerd de kerk 
te vernieuwen.

Wat vind je leuk aan dit vrijwilli-
gerswerk?
Om maatschappelijk bezig te zijn. 
Dit geeft mij veel voldoening en 
energie. Mensen zijn dankbaar 
voor wat je doet.

Doe je naast dit werk voor de kerk 
nog ander vrijwilligerswerk?
Sinds vijf jaar ben ik penning-
meester van de Zonnebloem. Ik 
ben tien jaar notulist geweest in 
de WMO-raad van de gemeente 
totdat de raad vorig jaar werd op-
geheven. Verder zit ik bij verkie-
zingen op het stembureau van de 
Gemeente Bodegraven.

Waar word je blij van?
Ik word blij als andere mensen ook 

blij zijn. Met elkaar vorm je een 
gemeenschap en dat leidt tot po-
sitiviteit. 

Wil je verder nog iets kwijt?
Het is belangrijk dat de R.K.-ge-
loofsgemeenschap toegankelijker 
wordt voor alle doelgroepen en 
dat mensen ruimte krijgen om hun 
talenten te gebruiken. Bij Kerkver-
nieuwing wordt het 'vriendschaps-
model' gebruikt. Een gemeenschap 
vormen is het eerste doel dat we 
willen bereiken. De mensen kiezen 
zelf voor het bijwonen van vierin-
gen in de kerk. Deze zouden voor 
verschillende doelgroepen moeten 
worden gehouden. Ik zou graag 
zien dat de basis breder wordt en 
meer mensen betrokken worden. 

Heb je nog hobby's waarover je 
wilt vertellen?
Ik hou van tuinieren en lezen. Ik 
fiets meestal naar mijn werk in 
Zegveld en Alphen aan den Rijn. 
Verder bezoek ik graag musicals 
in het theater.

Aan wie geef je het stokje door?
Jorden van der Haas. Hij zit in de 
werkgroep Kerkbalans.

Familieberichten
Overleden
Dhr. E.A.M. ( Emiel) Spaas
Mevr. M.A.J. (Marie) Wierdsma- 

Kutschruiter
Mevr. J.J. (Janny) Voordouw 
Mevr. A.H.B. (Elly) Grüter-Twaalf-

hoven
Dhr. J.P. (Jan) Veelenturf 
Dhr. W.G. (Wim) Groenen

Ò
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R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015

Secretariaat
Ma-di-wo-do ochtend 09.00-11.30 uur.  
A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop
Telefoon: ........................... 0172-212309
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl

Locatieraad
Vice-voorzitter: .......... Tineke Verbakel
Penningmeester: .......... Annette Coers 

Pastoraatgroep
Voorzitter: .................... Tineke Verbakel

Bankrekening
IBAN NL09 RABO 0108501183 t.n.v. 
Locatieraad H. Joannes de Doper

Overleg
Pastoraatgroep: 
1e dinsdag van de maand
Locatieraad: 
2e donderdag van de maand

Redactie
Karin de Wit, Wil Boumans, Anja 
Stolwijk
E-mail: .............. boskoop@sintjandd.nl
Distributie: .... wijkvertegenwoordigers

Over ons

Nu wij onze vrijwilligersmiddag 
weer gepland hebben op zater-
dag 1 juli en we een leuk Boskoops 
programma aan het uitwerken zijn, 
staan we toch ook stil bij de pres-
taties van onze vrijwilligers. Hoe 
divers zijn hun werkzaamheden, 
alles is belangrijk en niets kan wor-
den gemist. Samen in een kleine 
of grotere groep, zichtbaar of on-
zichtbaar, soms individueel. Men-
sen vervullen nogal eens meer-
dere vrijwiligersfuncties. Ik zou 
functies en werkzaamheden willen 
opsommen, maar dan hoef ik geen 
verdere tekst meer aan te leveren. 
Vrijwilligers doen hun werk met 
hart en ziel, bevlogen vaak, je kunt 
op hen bouwen. Alle vrijwilligers 
vormen samen het visitekaartje 
van onze geloofsgemeenschap en 
parochie. Ook vrijwilligers komen 
wel eens moeilijkheden, hobbels, 
in hun werk tegen, maar het weegt 
niet op tegen hun voldoening en 
het nuttige gevoel, van welbe-
stede tijd voor anderen. Ik somde, 
naar aanleiding van een vraag van 
iemand die onze gemeenschap 
en organisatie niet kende, recent 
op wat onze ruim 200 vrijwilligers 
zoal doen. Welke vrijwilligersfunc-
ties er allemaal zijn. Ik las grote 
verbazing op het gezicht toen ik 
maar bleef opsommen. Zoveel?! 
In het kader van de vernieuwin-

gen rond onze lokale speerpunten 
van onze missionaire kerk is er ook 
altijd plaats voor nieuwe mensen, 
voor andere functies, in de prak-
tijk, voor de groene kerk en aan de 
vergadertafel. Zo zijn we ook be-
zig meer mensen aan de vergader- 
tafel van onze locatieraad te krij-
gen. En zijn we blij met de vrijwilli-
gers, die deelnemen in ons nieuwe 
uitvaartkoor met de mooie naam: 
Memento Vitae (gedenk het leven). 
Dit derde koor van onze geloofs-
gemeenschap, vooral samenge-
steld uit de leden van het Joannes 
de Doperkoor en Quo Vadis, gaat 
de zang verzorgen bij de uitvaar-
ten vanuit onze kerk. Wij zijn er blij 
mee, dat dit weer lokaal met kwa-
liteit en gevoel kan plaatsvinden. 

Kortom enorm bedankt alle vrij- 
willigers. De geloofsgemeen- 
schap beseft heel goed de 
waarde van jullie werk! We gaan 
er zaterdag 1 juli samen een 
heel fijne middag van maken! 

Namens de locatieraad, 
Tineke Verbakel 
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Communie thuis op Witte Donderdag

Bent u door ouderdom of ziekte 
aan huis gebonden? Maar wilt u 
graag, speciaal op Witte Donder-
dag, de communie thuis ontvan-
gen? Meldt u zich dan aan via het 

secretariaat, tel. 212309. Vanuit 
de viering zult u dan bezocht 
worden door een vrijwilliger die u 
de communie komt brengen. Pa-
rochianen die wonen in Floravita/

Parkzicht hoeven zich niet aan te 
melden, met u wordt persoonlijk 
contact opgenomen of u de com-
munie wilt ontvangen.

Op 7 april a.s. willen wij ´s mid-
dags om 15.00 uur samen met 
alle kinderen, vaders, moeders, 
opa´s en oma´s de weg volgen 
die Jezus ging op Goede Vrij-
dag. Het is geen gemakkelij-
ke weg die Jezus moest gaan. 
Toch proberen we met Hem 
mee te lopen. 

Met begrijpelijke (bijbel)teksten 
en liedjes, met kaarsjes en gebed-

jes gaan we op weg, langs de af-
beeldingen van deze Kruisweg van 
Jezus, de weg van pijn en lijden 
naar Pasen. Want uiteindelijk komt 
het allemaal wel goed bij God.

We vragen iedereen om (een) 
bloem(en) mee te brengen om bij 
het kruis neer te leggen, als teken 
van liefde, respect en mededogen. 
Kinderen die het leuk vinden om 
een gebedje te lezen in de viering 

kunnen zich aanmelden bij het 
secretariaat of Marja Brand.

Familieberichten

Overleden
Mevr. W.M.J. (Mien) van Leeuwen
Mevr. H.M. (Karin) de Jong-van Ooi

Poolse 
Voedselzegening

Op Stille Zaterdag (8 april) zal in de 
H. Joannes de Doperkerk in Boskoop 
de jaarlijkse Poolse voedselzegening 
zijn. De Polen gaan naar de kerk met 
een mand gevuld met traditionele 
gerechten: eieren (pisanki), gerookt 
vlees, zout, peper, brood. Dit voedsel 
wordt gebruikt om op Paaszondag 
een gezegend ontbijt te hebben. De 
voedselzegening zal plaats vinden in 
de H. Joannes de Doperkerk, A.P. van 
Neslaan 50 in Boskoop op zaterdag  
8 april, aanvang 15.00 uur. De voed-
selzegening kan ook meegevierd 
worden via de livestream. 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
  

Polskie Święcenie Pokarmów 

W tym dniu w naszej parafii odbędzie się coroczne poświęcenie pokarmów. 
W WIELKĄ  SOBOTĘ Polacy przychodzą do kościoła z wypełnionymi kos-
zyczkami tradycyjnych produktów takich jak: jajka,wędliny,sól,pieprz,ch-
lebek,chrzan... Te poświęcone pokarmy znajdą się na Wielkanocnym stole 
jako świąteczne śniadanie. Niektórzy holenderscy parafianie chcą także 
uczestniczyć w poświęceniu pokarmów, tak jak my, Polacy, jako znak,że 
wszyscy razem jesteśmy połączeni z Jezusem. Poświęcenie pokarmów 

odbędzie się w katolickim 
kościele przy ulicy A P van 
Neslaan 50 w Boskoop 
8-go kwietnia o godz 15:00. 
Osoby,które nie beda w sta-
nie uczestniczyc w poswie-
ceniu pokarmow fizycznie, 
serdecznie zapraszamy na 
livestream. www.kerkom-
roep.nl/#/kerken/00015

Kruiswegviering voor jong en oud 

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
mailto:boskoop%40sintjandd.n?subject=
mailto:boskoop%40sintjandd.nl%20?subject=kopij
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
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Terugblik op Oekraïense kerstviering

De Oekraïense kerstviering 
was een samenwerking van de 
Protestante Gemeente Bos-
koop en geloofsgemeenschap 
H. Joannes de Doper en vond 
plaats op 5 januari 2023 in de 
Stek. Een verslag van Tineke 
Verbakel vanuit onze geloofs-
gemeenschap:

De bijdrage van Pastor Kuipers 
werd zeer gewaardeerd naast die 
van dominee Westrik. Dat gold 
natuurlijk ook voor de zang van 

Kees Vreeburg. Het was roerend 
om de zegen voor kinderen en 
daarna ook volwassenen te zien 
en de devotie voor de iconen. De 
voorbereidingstijd was een beetje 
kort, waardoor er maar een paar 
mensen vanuit onze gemeen-
schap bij waren. Maar de viering 
was goedbezocht en er was een 
warme betrokkenheid vanuit de 
Protestantse Gemeenschap. En 
gelukkig kennen we in een dorp 
veel mensen, dus er waren ook 
bezoekers van buiten onze ge-

loofsgemeenschap. 
Na afloop heb ik overleg gehad 
met dominee Westrik, de initiator, 
en ook met Pasen zal een viering/
dienst georganiseerd kunnen 
worden voor onze Oekraïense me-
demensen. Deze gaan we dan wel 
tijdig voorbereiden.
Dank dat deze viering gereali-
seerd kon worden. Bijzondere 
dank aan het pastoraal team, 
pastor Kuijpers en Kees Vreeburg. 
Ik kwam thuis na de viering met 
een warm gevoel.

Welkom in de Groene Kerk

We hadden het onderwerp Fairtra-
de, een onderwerp in de Laudato Si 
reeks, voorbereid voor onze Groe-
ne Kerk-koffie op zondag. Maar de 
zaterdag daarvoor hadden we als 
Groene Kerk Boskoop een Elisa-
bethcertificaat van de bisschop 
uitgereikt gekregen. Wij waren in 
het bisdom Rotterdam destijds de 
eerste katholieke kerk die zich aan-
sloot bij de Groene Kerken-actie en 
die sinds die tijd elk jaar duurza-

me stappen zet. Tijdens de koffie 
hebben we daarom alle aanwezi-
gen het mooie Elisabethcertificaat 
laten zien en erover verteld. Het 
was meteen een goede gelegen-
heid om het recent uitgegeven 
boek Bonte Grijzen over het werk 
van Wim van Hooff aan iedereen te 
laten zien. En dan in het bijzonder 
de pagina's waarop onze kerk en 
voorwerpen daaruit getoond en 
beschreven worden. Het Fairtra-

de-onderwerp komt een volgende 
Groene Kerk-koffie.
Natuurlijk als slot weer een haar-
scherpe uitspraak van Loesje:  

‘Waarom heet het alleen natuurramp 
als mensen het slachtoffer zijn’. 

Expositie in de parochiezaal

U bent van harte uitgenodigd om 
de expositie in de parochiezaal te 
komen bekijken van de familie Ver-
meulen. De expositie heet: ‘Crea-
tief met Vermeulens’. Broers Wim 
en Harry met hun nichtjes Corine 
en Miranda zullen hun schilderij-

en tentoonstellen van maandag  
3 april 2023 t/m 3 juni 2023:
Wim: acryl en olieverf (realistisch)
Harry: acrylverf (impressionis-
tisch)
Corine: acrylverf (intuïtief))
Miranda: olieverf (realistisch)

Sam's 
Kledingactie
De kledinginzameling is op 
woensdag 24 mei tussen 8.30-
12.00 uur op het kerkplein van 
de H. Joannes de Doperkerk, A.P. 
van Neslaan 50 in Boskoop. 

R.K. Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: www.kerkdienstgemist.nl 

H. Joseph, Aalberseplein 2

Secretariaat
Ma-wo-vr ochtend: 09.30-12.00 uur.  
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda
Telefoon: ......................... 0182-523801 
E-mail: ................ gouda@sintjandd.nl

Ledenadministratie
E-mail: ....... leden.gouda@sintjandd.nl 

Coördinatieteam Gouda
Penningmeester: .......... Matthij Moons
Beheer + infoteam: ..................................
......................... Morgan de Koning-Ward  
Altaarteam: ..... Angelique Deichmann  
Welkomsteam: .................... Jos Kluiver
coordinatieteam.gouda@sintjandd.nl

Parochiele Charitas Instelling (PCI)
Website:  www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ............. NL97ABNA0507129849

Kerkbijdrage
Bank: ............. NL28INGB0002902532
t.n.v. H. Antonius van Padua
Overige betalingen en giften 
Bank: .............. NL93RABO0361413785
t.n.v. H. Antonius van Padua

R.K. Begraafplaats
Graaf Florisweg 126, Gouda: .................
............. www.rkbegraafplaatsgouda.nl

Correspondentie
Infoblad: .......... infoblad@sintjandd.nl
De Voorloper ......... Peter van Erdewijk
E-mail: ..... redactiegouda@sintjandd.nl

Jubileum locatiesecretariaat 
wordt eindelijk gevierd

Op 2 januari 1996 werd er een 
centraal secretariaat van des-
tijds drie parochies gestart 
met enthousiaste en betrokken 
vrijwilligers uit deze parochies. 
De vrijwilligers bemensten aan- 
vankelijk in vaste duo’s het pa-
rochiesecretariaat aan het Aal-
berseplein. Na een parochiefu-
sie en een reorganisatie werd 
het secretariaat uiteindelijk 
hernoemd tot een locatiesecre-
tariaat en is het aantal mede-
werkers uitgebreid. Op 2 januari 
2021 bestond het Goudse se-
cretariaat 25 jaar. Dat leek ons 
een uitgelezen moment om daar 
aandacht aan te schenken.

We maakten plannen om geza-
menlijk terug te kijken en herin-
neringen op te halen. Herinnerin-
gen aan de dienstbaarheid aan de 
geloofsgemeenschappen en het 
pastoraal team, maar ook aan de 
leuke en bijzondere ervaringen op 
het secretariaat. Eén kerk tijdens 
de vieringen, maar ook samen 
kerk met activiteiten op het ge-
bied van vrijwilligerswerk. 
De werkzaamheden op een secre-
tariaat zijn zeer divers. Dit omvat 
het beantwoorden van de tele-
foon, bijhouden van mutaties van 
de ledenadministratie, beheer van 
sleutels, verwerken van gebedsin-
tenties, reserveren van plaatsen 
in kerst- en coronatijd, printen Ò

Agenda

31 maart, 28 april, 26 mei: 
Ontbijtbijeenkomsten
1 april: Palmpasenstokken maken
2 april: Paasmarkt
15 april: Middagbijeenkomst  
25 + 2 + 1/3-jarig jubileum locatie-
secretariaat.
22 april: Ontmoetingsdag

Berichten van 
het secretariaat

Op Goede Vrijdag (7 april) en 
vrijdag 19 mei (de dag na He-
melvaart) is het secretariaat ge-
sloten. Gebedsintenties voor de 
vieringen rondom Pasen kunnen 
worden opgeven tot woensdag-
ochtend 5 april 12.00 uur.

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl 
mailto:gouda%40sintjandd.nl%0D?subject=
mailto:leden.gouda%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:locatieraadgouda%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.pci-gouda.nl
mailto:www.rkbegraafplaatsgouda.nl?subject=
mailto:infoblad%40sintjandd.nl?subject=kopij%20Infoblad
mailto:redactiegouda%40sintjandd.nl?subject=kopij%20De%20Voorloper
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Familieberichten

Overleden
Mevr. A.H Oomes
Mevr. M. Th. Nijssen - Vlugt
Mevr. A.F.M.  Schlösser
Dhr. H. I. van Putten
Mevr. E. E. Verhoef
Dhr. R. L.  Funcken
Mevr. M. P. Rommens - van Gils
Mevr. E. J. de Jong
Mevr. M. J. Smeets - van Uum

Ontmoetingsdag voor Ouderen

Vrijwilliger binnen de 
missionaire parochie

Pastor Lansbergen overleden

Oecumene-update

De Ontmoetingsdag voor oude-
ren wordt dit jaar gehouden op 
zaterdag 22 april in de Antoni-
uszaal van de H. Josephkerk. 
Deze dag is speciaal bedoeld 
voor oudere parochianen en 
mensen die niet gemakkelijk 
zelfstandig naar de kerk kun-
nen komen.

We beginnen ’s morgens om 10.00 
uur met koffie of thee en wat lek-
kers. Een goede gelegenheid om 
gezellig bij te praten met oude 
bekenden. Met pater Boomaerts 
en pastor Schuurmans vieren we 
samen de eucharistie in de kerk. 
Vervolgens genieten we van een 
heerlijke lunch en ’s middags 
wordt er een muzikaal optreden 
verzorgd. Om ongeveer 14.30 uur 
wordt de dag afgesloten.
Om deel te kunnen nemen ver-
wachten we dat u redelijk goed 
ter been bent, eventueel met be-
hulp van een rollator. Vanwege 
de beperkte faciliteiten (bewe-
gingsruimte in de zaal en toilet-

voorzieningen) kunnen we helaas 
geen mensen met een rolstoel 
ontvangen. U kunt zich voor deze 
dag aanmelden tot uiterlijk 9 april 
via uw contactpersoon of onder-
staande adressen. Deelname is 
gratis, maar een gift als bijdrage 
in de kosten stellen we zeer op 
prijs. We hopen van harte u te zien 
op 22 april!
Namens de werkgroep van de di-
aconie:

Wilma van Erdewijk, 
tel. 0182-523230

Elselien van Diffelen, 
tel. 0182-581847, e-mail: 

e.m.vandiffelen@xs4all.nl

Zondag 19 februari hadden we in 
Gouda onze vrijwilligersmiddag. 
Een gezellig samenzijn en een 
high tea om iedereen te bedanken 
voor zijn of haar inzet gedurende 
het afgelopen jaar. Er waren on-
geveer 80 vrijwilligers aanwezig 
waardoor de Antoniuszaal gezel-
lig gevuld was. Tijdens deze mid-

dag hebben we geluisterd naar 
een korte uitleg over de missio-
naire parochie. Voor degenen die 
niet aanwezig waren of dit nog 
eens willen lezen heb ik het artikel 
op papier gezet, zie pagina 8. Ook 
is het te vinden op de website: 
www.missionaireparochie.nl

Angelique Deichmann

Zaterdagochtend 18 februari is, 
gesterkt door het H. Sacrament 
der Zieken, overleden de weleer-
waarde heer Gijsberthus (Berry) 
Thomas Johannes Lansbergen, 
priester van het bisdom Rotter-
dam, geboren op 16 juli 1949 te 
Vlaardingen en priester gewijd 
op 12 december 1998.

Berry Lansbergen werd bij gele-
genheid van zijn priesterwijding 

op 12 december 1998 benoemd 
als lid van het pastoraal team 
Gouda waar hij werkzaam was 
voor de toenmalige parochie  O.L.
Vr.-Hemelvaart. Per 1 augustus 
2002 werd hij  aangesteld als 
pastoor van de parochies St. Wil-
librord te Bergschenhoek en O.L. 
Vrouw Visitatie te Bleiswijk, die 
toentertijd deel uitmaakten van 
de parochiefederatie 3B-Hoek. 
O.L.V.-Hemelvaartparochianen 

Mij naam is Ellen Verrips en ik 
vertegenwoordig namens de ge-
loofsgemeenschap de Raad van 
Kerken. Daarnaast ben ik lid van 
de werkgroep oecumene waar-
aan deelnemers van verschillen-
de geloofsgemeenschappen deel 
uitmaken.
Door onderling overleg kunnen 
wij inspelen op maatschappelijke 
onderwerpen waarin de kerk een 

rol kan spelen zoals de activitei-
ten tijdens Gouda 750, het verkie-
zingsdebat voor de Tweede kamer 
en lokaal de Gouwe Momenten in 
de Sint Janskerk tijdens de zomer- 
maanden.
Wij zijn behalve een kerk voor 
mensen, die zich in de Rooms Ka-
tholieke traditie thuis voelen, ook 
de kerk in Gouda Noord. Dit jaar 
vieren wij -net als de Pauluskerk- 

ons 60 jarig bestaan. Ook de Pau-
luskerk is dit jaar 60 jaar. Het zou 
mooi zijn als we dit jaar samen 
onze verjaardag kunnen vieren 
voor de wijk.
Wat mij heel erg aanspreekt is de 
tekst van Catharina van Siena, die 
eindigt met:
Wij zijn het Evangelie, dat men-
sen nog lezen. Wij zijn de Blijde 
Boodschap in vlees en bloed.

Ellen Verrips. 
ellen.verrips@gmail.com 
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van looplijsten voor de bezor-
ging van de Voorloper en het sa-
menstellen van vieringmappen 
voor de voorgangers. 
Secretariaatswerkzaamheden heb-
ben ook belang op het sociale 
vlak. Parochianen komen er met 
vragen en wensen, maar ook met 
hun zorgen of leuke ervaringen, 
een luisterend oor zoekend of 
samen zoeken naar een oplos-
sing voor al dan niet alledaagse 
vraagstukken.

Zo is er het koffie-/theemoment 
tijdens de openingsochtenden, 
niet alleen voor de secretari-
aatsmedewerkers, maar ook voor 
iedereen die al dan niet toevallig 
langskomt. Dus als u er behoefte 
aan hebt, schroom dan niet om 
een lekker ‘bakkie’ mee te komen 
drinken. Onderling worden uiter-
aard aan de koffietafel de laatste 
nieuwtjes en weetjes uitgewis-
seld. Als secretariaatswerk u leuk 
lijkt bent u van harte uitgenodigd 

om eens te komen ‘proeven’.
Vanwege corona hebben we het 
beoogde feestelijk samenzijn 
moeten uitstellen. Met de huidige 
gestabiliseerde situatie pakken 
we het dit jaar weer op. Daarom 
hebben we, in de vertraging, op 
15 april 2023 een middagbijeen-
komst ter ere van het 25 + 2 + 
1/3-jarig jubileum. We zien er naar 
uit om de huidige en oud-vrijwilli-
gers van het locatiesecretariaat te 
ontmoeten. We nodigen hen daar-

Ontbijtbijeenkomsten

De werkgroep Diaconie Gouda or-
ganiseert elke laatste vrijdag van 
de maand ontbijtbijeenkomsten 
in de H. Joseph kerk te weten op 
31 maart, 28 april, 26 mei en 30 
juni van 9.30 - 10.30 uur. Wanneer 

u het gezellig vindt om samen 
gezellig te ontbijten dan bent u 
van harte welkom. Er zijn geen 
kosten aan het ontbijt verbonden 
en u hoeft zich niet op te geven.

Diaconie Gouda
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Palmpasen- 
stokken 

Dit jaar maken we de stokken op 
zaterdag 1 april (geen grap) van 
10.00 tot 12.00 uur. De kinderen 
kunnen dan met hulp van één 
van hun (groot)ouders palmpa-
senstokken versieren in de Anto-
niuszaal. Voor kruisstokken, een 
palmtakje, crêpepapier, schaar en 
schuimpjes wordt gezorgd. Ver-
geet niet zelf om een broodhaan-
tje, plakband, touw of iets lekkers 
(liever niet te hard of te plakkerig) 
en/of fruit mee te nemen.
Aanmelden kan via Marion Faay, 
e-mail: marionfaay@kpnmail.nl, 
tel. 06-18058215
Secretariaat: gouda@sintjandd.nl, 
0182-52 38 01

voor uit, maar schroom niet om 
u aan te melden via het Goudse 
locatiesecretariaat: gouda@sint-
jandd.nl of 0182-523801.

De jubileumcommissie, 
Marijke, Marianne en Jim

waardeerden hem vooral vanwe-
ge zijn bescheidenheid, een man 
met een zorgzaam en sociaal ka-
rakter. 
Moge hij rusten in vrede.

mailto:e.m.vandiffelen%40xs4all.nl?subject=
mailto:www.missionaireparochie.nl?subject=
mailto:ellen.verrips%40gmail.com?subject=
mailto:marionfaay%40kpnmail.nl?subject=
mailto:gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:gouda%40sintjandd.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap  
De Goede Herder

Vieringen 
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988

Secretariaat 
Di-wo-do ochtend van 09.00-12.00u. 
Dorpsweg 22, 2811 KH Reeuwijk 
Telefoon: ........................  0182-392310
E-mail: ............ reeuwijk@sintjandd.nl
Website: .................. www.sintjandd.nl

Locatieraad 
Voorzitter: .......................  Leo van Zoest
Secretaris: ............................... Anja Zijp 
Penningmeester: .......... Jos Dorresteijn

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Wil v.d. Vlugt en Peter van Zoest

Bankrekeningen
Rabobank 
Kerkbijdrage:  NL93RABO0143303465
Overig: ............ NL02RABO0143303163

Wijkvertegenwoordiging 
Joke de Jong: .................  0182-392751

Redactie de Voorloper
E-mail: .......................................................  
............ redactie.reeuwijk@sintjandd.nl

Pinksternoveen 2023 vanaf 19 mei 

Vorig jaar is de Pinksternoveen 
met een mooie route in onze 
zes geloofsgemeenschappen: 
Gouda, Moordrecht, Bodegra-
ven, Boskoop, Waddinxveen en 
Reeuwijk én de aanvulling van 
Haastrecht en Schoonhoven 
een succes geworden. Dit jaar 
doet ook Ipse de Bruggen uit 
Zwammerdam mee.
 
Vanaf 19 mei gaan we iedere dag 
in een van de hierboven genoem-
de plaatsen bidden om de komst 
van de Heilige Geest. Bijna alle 
dagen is de viering om 19.30 uur. 
Behalve bij Ipse de Bruggen, daar 
is de viering op zondagmorgen. 
In bijna alle vieringen is een ge-
bedsleider de voorganger. 
Het thema dit jaar en de exacte 
gegevens over waar de vieringen 
plaats gaan vinden en op welke 

dag, gaat u de komende tijd ho-
ren. Hou daarom uw plaatselijke 
blad en de website in de gaten, 
daar kunt u alles vinden. Ook 
wordt er een poster gemaakt, die 
op verschillende plekken wordt 
gehangen. Wat zou het mooi zijn 
als we met elkaar om de komst 
van de Heilige Geest gaan bidden 
als een estafette via al deze ker-
ken in onze gemeenschappen.
Heeft u interesse? Noteer dan al-
vast dat de start op 19 mei is en 
de slotviering op 27 mei.

Leo van Zoest
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Welkom aan de dopelingen van 
2019-2022-2021-2022 

Op zondag 5 februari was het 
een gezellige drukte van jonge 
gezinnen in de HH Petrus & Pau-
luskerk in Reeuwijk. De kinderen 
die de afgelopen vier jaar het H. 
Doopsel ontvingen hadden een 
speciale uitnodiging ontvangen 
voor deze viering. De dopelingen: 
Guus H., Fien v. L., Guus v. L., Lisa, 
Tim, Bart, Milou, Daan, Siem, So-
fia, Mats, Duuk, Maartje, Maud, de 
tweeling Niek en Fien, Emily en 
Twan waren aanwezig. Cato en 
Rens waren afwezig. Xander Ma-
thot mocht helaas maar 
twee maanden oud wor-
den, maar met z’n doop-
kaars was hij er toch ook 
bij.

Na het toepasselijke 
Evangelie van deze dag 
over het Zout en Licht 
van deze wereld, ver-
wees Pater Hoogland 
in zijn overweging naar 
deze kinderen die het 
Licht en de Toekomst 
van deze wereld zijn. 
Laat het licht stralen. 
Bij de voorbeden wer-

den de doopkaarsen aangestoken 
hetgeen een mooi geheel vormde. 
Het enthousiaste kinderkoor Can-
taRellen onder leiding van Maria 
en Colette maakte er met hun 
liedjes een feestje van.
De dopelingen vormden het mid-
delpunt van deze viering. Het was 
mooi om te zien dat de baby’s van 
toen nu bijna allemaal zelf de kerk 
binnen stapten en één van hen 
hielp zelfs zijn vader collecteren. 
Van deze grote groep dopelingen, 
ouders, broertjes en zusjes werd 

een mooie foto gemaakt die ook 
in de ‘fotogalerij’ van de pastorie 
een plekje krijgt. Na afloop werd er 
gezellig nagepraat onder het ge-
not van koffie, koek, limonade en 
rozijntjes. Het is een mooie herin-
nering geworden voor iedereen.

Het secretariaat

Kinderkoor De CantaRellen deed 
mee aan het korenfestival in 
Bodegraven. Zie pagina 17.

Hooravond 16 mei

Ook dit jaar is er weer een Hoor-
avond gepland. Deze vindt plaats 
op dinsdag 16 mei in de H.H. Pe-
trus en Pauluskerk in Reeuwijk. 
Naast de jaarlijks terugkerende 
agendapunten, zoals het jaar-

overzicht en het financiële ver-
slag, wordt ook ‘de Kerk in 2030’ 
besproken. Wilt u hier meer over 
horen, of wilt u meepraten, dan 
bent u van harte welkom. 
Inloop is vanaf 19.30 uur, voor een 

kop koffie of thee met een koek. 
Aanvang van de vergadering is om 
20.00 uur. Na afloop is er gelegen-
heid tot napraten onder het genot 
van een hapje en een drankje.

De locatieraad

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21988
mailto:reeuwijk%40sintjandd.nl%0D?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/reeuwijk
mailto:redactie.reeuwijk%40sintjandd.nl%20?subject=
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De Pen van Gwen, Anouk en Lisa

Wij kregen de pen door van Anna 
Verbunt om een stukje te schrij-
ven in de Voorloper. Als eerste 
zullen wij ons even voorstellen. 
Wij zijn Gwen, Anouk en Lisa Ver-
gouwe en zijn ook wel bekend 
als ‘de drieling’. Wij zijn 22 jaar en 
wonen in de mooie Middelburgse- 
polder in Waddinxveen 
samen met onze ouders 
en broertje. 
Wij hebben met veel 
plezier op Dorpsschool 
de Bron gezeten en 
hebben in die tijd onze 
Eerste Heilige Commu-
nie ontvangen en zijn 
gevormd in de kerk in 
Reeuwijk-Dorp. Al ruim 
veertien jaar voetballen 
wij met veel plezier bij 
voetbalvereniging R.V.C. 
33, waarin wij bijna 
alle jaren al in hetzelf-
de team spelen. Daar-
naast zijn wij ook altijd  

in voor een gezellig avondje met 
onze vriendengroep. Gwen is 
werkzaam bij een kinderdagver-
blijf, Anouk zit in haar laatste jaar 
van haar HBO-studie Rechten 
aan de Hogeschool Leiden en 
Lisa in haar laatste jaar van haar 
HBO-studie Facility Management 

aan de Haagse Hogeschool.
Wellicht dat jullie onze namen 
de laatste tijd voorbij hebben 
zien komen, want wij mochten 
dit jaar met trots de titel dragen 
van hofdames van carnavalsver-
eniging de Reedeurpenarren. Sa-
men met onze prins Died (Diede-

rik Vergeer, red.) en alle 
anderen hebben wij met 
het afgelopen carnaval 
een enorm leuke tijd ge-
had. De carnavalsvie-
ring was een mooie vie-
ring, waarbij familie van 
ons in het mannenkoor 
zat en onze vrienden 
een solo stuk zongen. 
Dit maakte het extra 
bijzonder voor ons. Wij 
kijken terug op mooie 
en bijzondere dagen, 
die wij nooit meer zullen 
vergeten.
Graag geven wij deze 
pen door aan …
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CARNAVALSVIERING 2023: 

Een daad van barmhartigheid

Na maanden voorbereidingen 
en na inzet van vele handen, 
was het afgelopen 19 februari 
zover. Elke carnavalsviering is 
een feestje, maar wat is de link 
met ons geloof?

Het thema in deze carnavalsvie-
ring was ‘helden’. Dat er zoveel 
helden onder ons zijn, bleek in de 
voorbereiding. Vele mensen bo-
den hulp aan. De coach bood aan 
met de meiden van het voetbal-
team van prins carnaval een lied 
te oefenen, de piano-juf schreef 
pianomuziek, zodat de dochter 
van de prins en de vriendjes van 
de hofdames hun bijdrage konden 
leveren. Verf voor de carnavalskar 
van de kerk werd spontaan ge-
bracht en honderden broodjes 

werden gesmeerd.
Vele heldendaden kregen hun 
plek in de viering. Al die mensen 
die vaak onzichtbaar iets voor 
een ander doen, zijn een held.
We lijken die dingen voor de ander 
te doen. En toch doen we ze ook 
voor onszelf. Dit is verankerd in 
ons, en in ons geloof. Rob Lijes-
en sprak erover, in een doodstille 
kerk. De zeven daden van barm-
hartigheid zijn geen katholiek 
concept, maar wat we daadwer-
kelijk doen.
Dat de bezoekers van de kerk-
viering geraakt werden, werd 
heel duidelijk na de viering. Vele 
persoonlijke verhalen die met me 
gedeeld werden, maken duidelijk 
dat een snaar was geraakt. Da-
den van barmhartigheid worden 

gedaan in Reeuwijk en het was 
mooi om daarbij stil te staan.
De Raad van Elf had geen verdere 
aanmoediging nodig. ‘De dorsti-
gen laven’ werd in praktijk ge-
bracht, door Pastor Lijesen een 
biertje aan te bieden. Een ook de 
‘naakte’ werd gekleed. De pastor 
kreeg zijn eigen Reedeurpernar-
ren-boerenkiel.

Maria

Vrijwilligers gezocht

Voor uitbreiding van de werkgroep 
Gezinsviering zijn we op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die het 
leuk vinden om de vieringen te 
maken waarbij kinderkoor de Can-
taRellen de zang verzorgt. Deze 
vieringen zijn qua opzet hetzelfde 
als de reguliere vieringen, maar 
met wat creatieve inzet zijn deze 
vieringen meer toegankelijk voor 
gezinnen met jonge kinderen. Dit 
gaat om ongeveer zes of zeven 
keer per jaar. Met elkaar zoek je 

teksten, passend bij het Evan-
gelie van die dag, en probeer je 
de kinderen actief bij de viering 
te betrekken. De liedkeuze wordt 
verzorgd door het koor. Dan gaat 
het concept naar de betreffende 
voorganger, en na eventuele aan-
passingen is het boekje weer klaar. 
Een leuke uitdaging, met ook ver-
dieping voor jezelf! Interesse? Vra-
gen? Neem even contact op met 
het secretariaat, tel. 0182-392310, 
e-mail reeuwijk@sintjandd.nl

Familieberichten
Overleden
Mevr. Thuring- de Regt 
Dhr. P.A.M. (Pam) Hoonhout
Mevr. M.J.M. (Marjo) Korthagen- 

Frumau
Mevr. B.H.H. (Beatrijs) de Fraiture 
– van Berkel

Dhr. F.L.J. (Frits) van Leeuwen
Mevr. M.W.E. (Ria) van Eijk-van 

Ruiten

mailto:reeuwijk%40sintjandd.nl?subject=
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Victor

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Sint Victorkerk
Zuidkade 175, 2741 JJ Waddinxveen

Secretariaat
Ma.-di.-do.-vr. ochtend 09.00-12.00 u.
Zuidkade 176, 2741 JJ Waddinxveen
Telefoon: ........................... 0182-612452
E-mail: .... waddinxveen@sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ...................... Peter Rijnbeek 
Secretaris: ............................ Henk Vink 
Penningmeester: ... Paul van Leeuwen 
Beheer: ......................... Peter Rijnbeek 
Algemeen lid: .................... Lia Rijnbeek
Algemeen lid: ....... Sonja van Leeuwen
Algemeen lid: ......................... Ruud Vink    

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI)
Nico van Grieken 

Bankrekeningen 
Kerkbijdrage:  NL71RABO0366805150
Kerkbijdrage: NL15INGB0000286579
Intenties: ...... NL55INGB0002307630

Stichting tot behoud Sint 
Victorkerk
Voorzitter: ....................... Hans Kientz

Website: ................ www.sintjandd.nl
Reageren: waddinxveen@sintjandd.nl 
Kopij: ......... victorientje@sintjandd.nl

Ò

Opstarten

Het is lang geleden dat ik een 
stukje voor de Voorloper heb 
geschreven dus ik moest weer 
even opstarten. Ik bedacht mij 
dat heel veel in onze Victorkerk 
weer is (op)gestart. 

Het zorgteam is nieuw gestart. 
Het meest zichtbare van dit team 
is het wekelijkse bloemetje wat 
na de viering uitgereikt wordt aan 
een parochiaan. Maar ook achter 
de schermen gaat het zorgen door. 
Een kaartje aan een parochiaan 
die het moeilijk heeft, een bezoek-
je aan een oudere en vergeet niet 
alle stille krachten die zonder toe-
naam gewoon er voor iemand zijn.  
De Spiegelzondagen zijn ook ge-
start en dat merken we zeker. Wat 

is het een feest om zoveel kinderen 
en gezinnen bij elkaar te zien. En 
kinderen bij elkaar zien we ook bij 
het communietraject dat gestart 
is. De communicanten worden 
uitgenodigd om de hoogfeesten 
binnen onze kerk mee te vieren. Ze 
zijn gestart met een bijeenkomst 
in Waddinxveen rond Maria Licht-
mis, op Aswoensdag zat ’s mid-
dags de Jozefkerk in Gouda vol en 
met (Palm)Pasen is iedereen weer 
uitgenodigd in zijn eigen kerk om 
samen de Opstanding van onze 
Heer te vieren. 
Maar zover is het nog niet. Half-
vasten is net geweest en tijdens 
de vastenperiode staat zoals u 
waarschijnlijk wel weet een pro-
ject centraal. Dit jaar zamelen wij 
door middel van verschillende ac-
tiviteiten en acties geld in voor de 
kinderen die wonen in het reva-
lidatiecentrum Harapan Jaya op 
Sumatra. Bent u 1 april ook van de 
partij bij Bach op Wielen? 
Als laatste wil ik stil staan bij iets 
wat gestart, maar ook alweer bijna 
afgesloten is: de Actie Kerkbalans. 
De laatste antwoordenveloppen 
van de Actie Kerkbalans druppe-
len binnen en op dit moment wor-
den alle toezeggingen verwerkt. 
Een definitieve eindstand is er 
nog niet, maar wij willen u alvast 
hartelijk danken voor uw toezeg-
ging en zijn dankbaar voor de toe-
zeggingen die verhoogd zijn 

Waddinxveen
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Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

Website: www.vac-victorkerk.nl; 
E-mail: info@vac-victorkerk.nl; 
Facebook: VAC-Victorkerk  

We hebben alweer verschillende 
VAC-activiteiten achter de rug. Er 
zijn al enkele maandelijkse klaver-
jasavonden geweest in het sei-
zoen 2022-2023. Nieuwe kaarters 
zijn van harte welkom. Informatie 
over het klaverjassen via lencor-
nelisse@gmail.com). 
Daarnaast is er op 4 maart de 

halfjaarlijkse boekenmarkt ge-
weest, een altijd goed bezochte 
markt waar veel boeken een nieu-
we eigenaar krijgen, maar waar 
ook speelgoed, puzzels, cd's, wijn 
en jam is te krijgen. 
De eerste van de twee altijd goed 
bezochte Victorbridgedrives van 
2023 vond op zaterdag 18 maart 
plaats. En na de vieringen in de 
Victorkerk en tijdens de ope-
ningstijden van het secretariaat 
is het goed lopende VAC-winkel-

tje open met veel VAC-producten. 
De data van VAC-activiteiten in 
de eerste helft van 2023
Klaverjassen: 14 april, 5 mei, 2 juni

Restauratie van de Sint Victor-
kerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk, Waddinxveen
Giften zijn zeer welkom op bank-
rekening NL36 ABNA 0427471 249

Met Palmpasen geven we aan 
mensen die ziek, verdrietig of 
eenzaam zijn een palmpasen-
stok. Deze stokken zijn al ge-
maakt maar nog kaal. We heb-
ben daarom jullie hulp nodig! 

Kom je ook op zondag 2 april a.s. 
naar de Sint Victorkerk? We luis-
teren naar het verhaal over Jezus 
die op een ezel door Jeruzalem 
rijdt en daarna gaan we samen de 
stokken versieren. Als ze allemaal 
versierd zijn zullen we stokken 
laten zien in de kerk en vertellen 
wat we eraan hebben gehangen 
en wat het betekent. Na de viering 

Palmpasenstokken maken

Familieberichten
Overleden
Dhr. C. (Kees) Slaman
Mevr. E.K. van Geenen-Mayenburg
Mevr. C. Janssens-Geensen
Mevr. E.E.M. (Lien) van der Klauw- 

Bresser
Dhr. F.H.T. (Frits) Lim
Mevr. H.L. (Jetty) Bol
Mevr. J.M.C. (An) van Engelen-

burg-van Wijk 
Dhr. J.P.J.M. (John) de Waal

Spiegelzondag

De kop is er af en wat was het een 
feest! Een kerk vol kinderen, jon-
geren en ouderen en heel veel ba-
by's in de crèche. Dat was 8 janu-
ari de eerste Spiegelzondag in de 
Victorkerk in Waddinxveen. Inmid-
dels zijn er een aantal spiegelzon-
dagen geweest en wat is het fijn 
om samen te komen om met elkaar 
de Eucharistie te vieren. Samen 
te komen rondom Gods woord en 
elkaar te ontmoeten in de kerk, bij 
de kinderpreek, of samen te spe-
len in de crèche. De eerstvolgen-
de Spiegelzondag is op Palmpa-
sen. Wij hopen u daar of later op  
7 mei, 11 juni of 2 juli welkom te 
mogen heten.

Sonja van Leeuwen

en de extra giften die wij heb-
ben mogen ontvangen. Hiermee 
kunnen andere activiteiten naast 
het Zorgteam en de Spiegelzon-

dag ontplooid worden en kunnen 
wij blijvend een bron van inspira-
tie en hoop zijn.  Dank u wel! 

Sonja van Leeuwen

zullen we samen de mooie stok-
ken wegbrengen naar de mensen. 

Praktische info
Palmpasenstokken maken om 9.30 
uur in de Victorzaal (Zuidkade 176, 
naast de Sint Victorkerk), aanslui-
tend is de viering om 11.00 uur in 
Sint Victorkerk. Tijdens deze vie-
ring is er speciale aandacht voor de 
kinderen en crèche voor de aller-
kleinsten. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Voces Novae.  
Aan het maken van de palmpa-
senstokken zijn geen kosten ver-
bonden. Opgeven kan tot 28 maart 
via waddinxveen@sintjandd.nl.

Ò

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
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Haastrecht
Schoonhoven

St. Barnabasparochie &
H. Bartholomeusparochie

R.K. parochie St. Barnabas 
 Grote Haven 8, 2851 BM  Haastrecht
RK parochie H. Bartholomeus
 Wal 61, 2871 BC  Schoonhoven

Vieringen
Zie de site of het vieringenrooster

Livestream Haastrecht
kerkdienstgemist.nl/stations/399
Livestream Schoonhoven
kerkdienstgemist.nl/stations/220

Secretariaat
Wal 61, 2871 BC Schoonhoven
 di- en do-ochtend 9.30-12.00 uur
Telefoon: .......................... 0182-382455
Email: ....... info@barnabasparochie.nl 
............ info@bartholomeusparochie.nl
Website: .... www.barnabasparochie.nl      
............ www.bartholomeusparochie.nl

Parochiebestuur
Vicevoorz. ................... dhr. F.J.  Marcus
Penningm. ... mw. W.M. van der Paauw 
Secretaris: ..................... dhr. G. Mores 
Onderhoud: ........ dhr. G.J. Wortelboer 
Algemeen lid: .. dhr. P.H.B. Pennekamp
Algemeen lid: mw. A. J.M. van der Valk

Bankrekeningen
Haastrecht Actie Kerkbalans: .............. 
....................... NL44 RABO 0118 5024 17
Haastrecht Misintenties e.d. .................
....................... NL71 RABO 0361 4102 04                                                                        

Schoonhoven Actie Kerkbalans: .........
....................... NL79 INGB 0001 4600 00 
Schoonhoven Misintenties e.d. ..........
....................... NL10 INGB 0000 1138 15    

Parochiële Caritas Instelling PCI
............... www.pci-werkgroepgouda.nl
Bank: ......... NL97 ABNA 0507 1298 49
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Moordrecht
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R.K. Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
Moordrecht/Gouderak

Vieringen
Zie www.sintjandd.nl of het 
vieringenrooster 
Livestream: ...............................................
www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358

Oosteinde 23, Moordrecht 
Telefoon: .......................... 06-30897561

Secretariaat Gouda/Moordrecht
Telefoon: .......................... 0182-523801
E-mail: ........ moordrecht@sintjandd.nl
Website: .................... www.sintjandd.nl

Locatieraad
Voorzitter: ............................ Ad Spruijt
Secretaris: Joke Steenbergen-Kleiweg
Penningmeester: ...... Sjaak Langelaan

Parochieel Charitatieve Inst. (PCI) 
Mevr. R. v.d. Nouweland,  
Mevr. M. Oomen, de heer M. Helmes

Bankrekening
Rabobank: ...... NL90RABO0343000911
...... t.n.v. St. Jan de Doper, Moordrecht

Ledenadministratie
E-mail: ....................................................... 
............ ledenmoordrecht@sintjandd.nl

Redactie De Voorloper
E-mail: .......................................................
....... redactiemoordrecht@sintjandd.nl 

Wol gevraagd

Een parochiaan uit Moordrecht 
kan niet meer zoveel zien, maar 
toch nog genoeg om op gevoel 
lapjes te kunnen breien voor het 
goede doel. De lapjes worden 
door iemand aan elkaar gehaakt 
en zo wordt er een sprei/deken 
van gemaakt. Deze gaan naar die 
delen van de wereld waar men 
het hard nodig heeft.
Nu heeft ze al veel wol gekregen, 
maar ze zit nu bijna zonder. Haar 
vraag aan de mensen uit de paro-

chie is of zij nog wol hebben liggen 
waar niets mee gedaan wordt. Het 
mogen gewoon restjes wol zijn, 
dat combineert zij dan wel weer. 
De wol kan worden gestuurd naar 
Diny Segers, Oosteinde 69, 2841 
AB Moordrecht, telefoon 0182-
374180. Alvast bedankt.

Foto’s gevraagd

Wie heeft er nog oude foto’s van 
het interieur van de kerk van rond 
de jaren 1900 tot ongeveer 1950.
Ook foto’s van de binnenkant van 
de gesloopte doop-Mariakapel 

zijn zeer welkom. Ik wil ze dan 
graag digitaliseren voor het ker-
karchief. U kunt contact opnemen 
met Gerard Steenbergen, tele-
foon 0182- 375098.

Bloemen

Nu het allemaal weer wat rustiger 
is geworden, wil ik u nog bedan-
ken voor het afgelopen jaar, met 
u bijdragen in de verjaardagzak-
jes, en het kistje achter in de kerk.  
Hierdoor hebben we de kerk weer 
van bloemen kunnen voorzien, en 
extra bloemen voor de feestdagen 

kunnen kopen. Ook de wekelijkse 
inzet van de bloemendames was 
hierbij onmisbaar. Bedankt allen 
hiervoor. We hopen dat we met uw 
bijdragen ook dit jaar de kerk met 
bloemen kunnen opfleuren. Nog-
maals hartelijk dank en kom eens 
kijken in ons mooie kerkje.

Tinie Steenbergen, coördinator 
van de bloemengroep

Presentatie communicanten 

Op zondag 12 februari hebben 
de communicantjes uit onze 
beide parochies zich voorge-
steld. 

De kinderen die zich voorbereiden 
zijn: Theo Alferink, Naomi Huiden, 
Pieter Hulsbosch, Olivia Męsik 
en Nina Rijs uit Schoonhoven, 
Noah Bakker uit Stolwijk, Kasjan 
Kalica uit Langerak, Sofia Latilla 
uit Zoetermeer, Natan 
Mores uit Bergambacht, 
Raquel en Tobia Paloni 
uit IJsselstein. 

Zij zien uit naar het 
ontvangen van de Eer-
ste Heilige Communie 
op zondag 11 juni. Wij 
wensen dat zij groeien 
in geloof en zich steeds 
meer openen voor de 

liefde van God de Vader en de 
vriendschap met Jezus. 
 
Tijdens een voorbereidingsbij-
eenkomst heeft pastor Kuipers 
de kinderen verteld over de doop, 
waarbij zij door hun ouders naar 
de kerk zijn gebracht voor dit eer-
ste sacrament van Kerk en opge-
nomen zijn in de geloofsgemeen-
schap (commune). 

Pastor Kuipers doopt een pop

https://kerkdienstgemist.nl/stations/399
https://kerkdienstgemist.nl/stations/220
mailto:info%40barnabasparochie.nl%20%0D?subject=
mailto:info%40bartholomeusparochie.nl%0D?subject=
http://www.barnabasparochie.nl
http://www.bartholomeusparochie.nl
http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358
mailto:moordrecht%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/moordrecht/
mailto:ledenmoordrecht%40sintjandd.nl?subject=
mailto:redactiemoordrecht%40sintjandd.nl%20?subject=
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Korte impressie parochieavonden 
Schoonhoven (27 jan) en Haastrecht (30 jan)

Beste parochianen. De afgelo-
pen maand had het parochie-
bestuur twee avonden georga-
niseerd om de parochianen bij 
te praten over wat er sinds het 
aantreden van dat bestuur in 
juli 2021 allemaal was gebeurd 
en wat de ideeën voor de nabije 
toekomst waren. In Schoonho-
ven waren er zo’n 35 parochi-
anen aanwezig, in Haastrecht 
45.

Pastoraal werker Rob Lijesen 
was namens het pastoraal team 
aanwezig, evenals het – door 
het recente vertrek van pen-
ningmeester Wil v.d. Paauw en 
secretaris Giovanni Mores – uit-
gedunde parochiebestuur: Astrid 
van der Valk, Gerhard Wortelboer, 
Peter Pennekamp en vicevoor-
zitter Frank Marcus. Na opening 
met gebed, werd een boodschap 
voorgelezen van pastoor Van Kla-
veren, die tot zijn grote spijt, her-

stellend van zijn operatie, verstek 
moest laten gaan.

Frank Marcus gaf een overzicht 
van de manier waarop het nieu-
we parochiebestuur na het ver-
trek van pastoor Van der Mee de 
bedrijfsvoering in de twee paro-
chies ter hand had genomen. Het 
nieuwe pastoraal team is wel-
iswaar groter, maar ook verant-
woordelijk voor een veel groter 
verzorgingsgebied. De werkwijze 
zoals die zich onder de vertrokken 
pastoor had ontwikkeld, moest 
helemaal worden veranderd. Met 
name de meest betrokken vrij-
willigers hebben daarbij gemerkt 
dat zij veel meer te doen hebben 
gekregen. Het zou dus mooi zijn 

– en het is op bepaalde posten 
zelfs van cruciaal belang, mede 
gelet op de gevorderde leeftijd 
van veel vrijwilligers – dat er zich 
meer vrijwilligers bij de diverse 
groepen aansluiten om de loca-

ties op een goede manier te kun-
nen blijven runnen. Positief bij dit 
ietwat zorgelijke beeld is, dat de 
financiële opbrengst van de Actie 
Kerkbalans dicht blijkt te liggen 
bij het bedrag dat per parochie-
gemeenschap van tevoren was 
toegezegd. Bij Schoonhoven lag 
dat er iets onder, bij Haastrecht 
was de opbrengst iets meer dan 
begroot.

Marcus schetste verder het beeld, 
dat tussen de twee parochies en 
die van Sint Jan de Doper al in-
tensief wordt samengewerkt, 
waarbij een aantal trajecten voor 
sacramenten al zijn samenge-
smolten. Op zich een logisch 
gevolg van het gegeven dat het 
pastorale team voor deze drie 
parochies verantwoordelijk is. 
Inmiddels tekent het zich af, dat 
ook de parochiebesturen dichter 
naar elkaar toe zijn gegroeid en 
ook steeds meer samenwerken. 
Dat heeft hen inmiddels doen 
besluiten om op korte termijn te 
streven naar een personele unie, 
hetgeen betekent dat de bestu-
ren van de drie parochies identiek 
zullen worden. Randvoorwaar-
de daarbij is wel, dat er vanuit 
Haastrecht en Schoonhoven ie-
mand een stap naar voren moet 
doen, om vanuit die parochies 
deel uit te gaan maken van het 
overkoepelende bestuur. Tevens 
dient er zowel in Haastrecht als 
in Schoonhoven te worden ge-
streefd naar Beheerteams, die 
verantwoordelijkheid nemen 

voor het beheer en de exploi-
tatie (gebouwen, financiën, vrij-
willigers) per locatie. Bovendien 
worden er altaarteams gevormd, 
die zullen borgen dat de vieringen 
adequaat ondersteund blijven 

worden. Tevens is het van belang 
de diaconale functie per parochie 
te borgen. Daartoe wordt al nauw 
samengewerkt met de PCI van 
Gouda. Op korte termijn is er zicht 
op een gezamenlijk bestuur, met 
deelname uit zowel Haastrecht 
als Schoonhoven.
Met betrekking tot de professi-
onele ondersteuning vanuit het 
gezamenlijke parochiesecretari-
aat viel een positieve ontwikke-
ling te melden. Monique Stouthart 
is inmiddels doorgeschoven naar 
het Centraal Parochiesecretari-
aat. De vrijgekomen uren worden 
voor Haastrecht en Schoonhoven 
nu vervuld door Magdalena Masik 
en Joke van den Berg. Zij bemen-
sen op dinsdag en donderdag 
het secretariaat. Bovendien is 
in de persoon van Joanna Dek-
ker-Rossa iemand gevonden die 
de administratie van beide be-

graafplaatsen voor haar rekening 
neemt, alsmede een deel van de 
financiële administratie van De 
Overkant.
En marge werd ook de behoef-
te gevoeld aan AED-apparatuur. 
Deze zal worden aangeschaft. Er 
zullen wel een aantal vrijwilligers 
moeten worden geschoold in het 
gebruik ervan.

Hoewel het gros van de aanwe-
zige parochianen al actief is in 
het vrijwilligerswerk, deden zo-
wel in Schoonhoven als Haast-
recht enkele parochianen een 
stap voorwaarts. Zo meldden 
zich kandidaten voor de post van 
penningmeester in Schoonho-
ven, bestuursleden voor de PCI in 
Haastrecht en Schoonhoven, een 
potentieel parochiebestuurslid 
uit Haastrecht en enkele vrijwil-
ligers voor de altaarteams en 

Ò

Ò

Ò

EVEN VOORSTELLEN

Nieuwe medewerksters secretariaat 

Ik ben Joke van den Berg, ge-
trouwd met Ad. Ik heb twee 
zoons, een dochter en 
drie kleinkinderen. Mijn 
liefhebberijen zijn lezen, 
puzzels (filippines) op-
lossen, muziek luisteren, 
fietsen en wandelen. 
Sinds 1 november 2022 
werk ik met veel plezier, 
samen met Magdalena, 
op het secretariaat van 
Schoonhoven/Haast-
recht. Ik vind het leuk 
en veelzijdig werk, wat 
ik hopelijk een aantal ja-

ren kan en mag blijven doen. 
Mijn naam is Magdalena Meşik. Ik 

ben 33 jaar en ik ben getrouwd 
met Tomasz. We hebben een 

dochter Olivia. Zij is 
zich aan het voor-
bereiden op de 
Eerste Heilige Com-
munie. Ik heb de 
secretaresse-oplei-
ding gedaan. Ik doe 
de administratieve 
taken met plezier. 
Mijn hobby’s zijn 
wandelen, boeken 
lezen en vreemde 
talen leren.

Joke van den Berg links en Magdalena Meşik rechts

Schoonhoven

Haastrecht
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Datum 1/2 april, 15/16 april, 29/30 april, 13/14 mei, 27/28 mei

zaterdag
17.30
19.00 viering viering

zondag
9.00

11.00
viering

EV
viering

viering viering
EV 

Datum 25/26 maart, 22/23 april, 6/7 mei, 20/21 mei, 3/4 juni

zaterdag
17.30
19.00 viering viering

zondag
9.00

11.00
viering

EV
viering

viering viering
EV 

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

EV = Eucharistieviering. Voor actuele informatie zie: https://www.sintjandd.nl/vieringen/

V
ie

ri
n

g
e

n
ro

o
st

e
r

H
aastrecht/Schoonhoven

In het bovenstaande schema kunt u lezen wan-
neer de vieringen zijn in de kerken. Als u graag wilt 
weten of het een Eucharistieviering of een Woord- 
en Communieviering is en met welke voorganger, 

dan verwijs ik u graag naar de website www.sint-
jandd.nl/vieringen/ Daar staat de meest actuele 
informatie over de vieringen.

Ò

Onze Kerk, onze zorg! 

HAASTRECHT - Omdat we ons 
zorgen maakten over de vita-
liteit en de toekomst van onze 
Barnabaskerk zijn we in novem-
ber met een groep van veertien 
mensen bijeengekomen. Man-
nen, vrouwen van 20 tot 85 (?) 
jaar, met een hart voor onze 
kerk en voor Onze Heer. Er was 
meteen een enthousiasme om 
met elkaar te willen nadenken 
en zo mogelijk stappen te zet-
ten die nodig of wenselijk zijn. 
Inmiddels zijn we drie keer bij 
elkaar geweest en worden de 
plannen concreter. 

Wat hierbij wel een duidelijke 
lijn is dat we het niet alleen voor 
onszelf doen, maar vooral met en 
voor Jezus, die elke week onze 
Gastheer is bij de Eucharistie. 
Het was wat onwennig voor ons 
katholieken om zo over ons ge-
loof te praten, maar het moet 

duidelijk zijn: als de Heer het huis 
niet bouwt, bouwen de werkers 
tevergeefs. 

Op de laatste bijeenkomst had-
den we een gast die met een 
mooie getuigenis kwam over zijn 
ervaring bij de Alphacursus. Een 
mooie gelegenheid om in vrijheid 
te spreken over je eigen (on-)ge-
loof of je zoektocht daarin. 

Vanuit Gouda geeft Angelique 
Deichmann ons advies om con-
crete stappen te zetten op de 
weg van de Missionaire Parochie 
(zie ook pagina 8). We hoeven 
het wiel niet zelf uit te vinden. Zo 
komen we steeds dichterbij ons 
doel: vitaliteit en een toekomst 
van onze geliefde Barnabaskerk. 
Steeds worden ook de Heilige 
Geest en Maria ter Weghe om 
hulp gevraagd om ons op deze 
weg te leiden. 

Wil je hier ook met ons over na-
denken, ervoor bidden, en in actie 
komen, neem dan gerust contact 
met mij op. Je bent van harte 
welkom. 

Els Ackema, 
E-mail els.ackema@tracoin.nl 

of tel. 06-45608393 

Werkzaamheden 
rondom de kerk 
in Haastrecht

Het zal u niet zijn ontgaan dat 
er rondom de kerk, in de tuin en 
op het kerkhof de nodige werk-
zaamheden zijn verricht. Het 
voorterrein en de tuin liggen 
er weer netjes bij. Op het kerk-
hof zijn stenen, van de graven 
waarvan in de afgelopen jaren 
de grafrechten waren beëindigd, 
verwijderd.

de Actie Kerkbalans. Lovens-
waardig is ook de bereidheid van 
het Gabriëlkoor om vieringen te 
ondersteunen binnen de drie pa-
rochies.

Belangrijke punten van zorg zijn 
er echter nog wel: 

- een penningmeester voor 
Haastrecht;

- redacteuren voor de Voorloper 
om vanuit Schoonhoven en 
Haastrecht artikelen te kunnen 
aanleveren; 

- enkele lectoren en leden voor 
de diverse koren; 

- kerkwerk(st)ers voor het af toe 
schoonmaken van de kerk, 

- contactpersonen en een coör-
dinator voor de contactgroep in 
Schoonhoven 

- leden voor de MOV-groep (mis-
sie-ontwikkeling en vrede) voor 
beide parochies.

De beide avonden verliepen in 
een goede sfeer, ondanks de 
uitgesproken zorgen over de be-
mensing van vitale functies in de 
toekomst. Frank Marcus bena-
drukte dat de aanwezigen kun-
nen fungeren als ambassadeurs 

van de parochies, door hetgeen 
zij gehoord hebben verder uit te 
dragen en om zich heen te kij-
ken wie zich mogelijk met welke 
talenten zou kunnen en willen 
inzetten. Na een afrondend ge-
bed en een drankje ging eenieder 
weer op huis aan. Wordt vervolgd. 

Bent u geïnteresseerd in bepaald 
vrijwilligerswerk, dan kunt u con-
tact opnemen met een van de 
bestuursleden of een van de be-
kende lokale vrijwilligers.

Frank Marcus, 
Vice-voorzitter parochiebesturen

Vieringen rondom Pasen

Vieringen van Barmhartigheid
Ter voorbereiding op het hoogfeest van Pasen zal er in 
de H.Josephkerk in Gouda en de H.Batholomeuskerk in 
Schoonhoven een viering van Barmhartigheid worden 
gehouden.
In de viering zal er een gewetensonderzoek en boete-
moment zijn. Aansluitend is er uitstelling van het Aller-
heiligste en aanbidding. Ook is er gelegenheid voor het 
ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoe-
ning. De viering zal afgesloten worden met de zegen 
van de Allerheiligste.
De vieringen van Barmhartigheid zijn als volgt:

- Maandag 3 april om 19.30 uur in de H.Josephkerk, 
Aalberseplein 2 in Gouda

- Dinsdag 4 april om 19.30 uur in de H.Bartholomeus-
kerk, Wal 61 in Schoonhoven

Paastriduüm
- Witte Donderdag 6 april en Goede Vrijdag 7 april om 19.30 

uur en Paaszaterdag 8 april om 20.30 uur in de Joseph-
kerk in Gouda met voorganger pastoor van der Helm

- Witte Donderdag 6 april en Goede Vrijdag 7 april om 
19.30 uur en Paaszaterdag 8 april om 21.00 uur in de 
Willibrorduskerk in Bodegraven met voorganger pas-
tor Kuipers

- Witte Donderdag 6 april en Goede Vrijdag 7 april om 
19.30 uur en Paaszaterdag 8 april om 22.00 uur in de 
Bartholomeuskerk in Schoonhoven met voorganger 
pater Hoogland

- Kruisweg op Goede Vrijdag 7 april  om 15.00 uur is 
zeker in Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, 
Reeuwijk, Waddinxveen en Schoonhoven.

Pasen
-  Eerste Paasdag 9 april om 9.00 uur: Eucharistievie-

ring in Boskoop en Moordrecht en Woord-en Commu-
nieviering in Reeuwijk en Schoonhoven.

-  Eerste Paasdag 9 april om 11.00 uur: Eucharistie-
viering in Waddinxveen en Haastrecht en Woord-en 
Communieviering in Bodegraven en Gouda.

https://www.sintjandd.nl/vieringen/
http://www.sintjandd.nl/vieringen/
http://www.sintjandd.nl/vieringen/
mailto:els.ackema%40tracoin.nl%20%20?subject=
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De sprinkhaan zegt:

'Bidden is praten met God!'

Maak jouw eigen  
gebedshoek

• Zoek een plek waar jouw gebedshoek even-
tueel voor langere tijd kan blijven staan.

• Zet een klein tafeltje neer met een lekker 
kleed of kussentje om op te zitten of knielen.

• Plaats een kruisbeeld (heb je er geen, dan 
kun je er misschien een knutselen) op 

 het tafeltje, en eventueel een beeld van 
 Jezus, Maria of een andere heilige.

• Dim de lichten en steek een (elek-
 trisch) kaarsje aan.

Emoji gebed

Bidden kan op veel verschillende ma-
nieren. Daarom een kleine oefening 
om te bidden met hulp van emoji’s.
Teken een cirkel rondom de emoji’s 
die laten zien hoe jij je vandaag voelt. 
Voeg eventueel een eigen emoji toe in 
de gele cirkel. Bid tijdens het tekenen 
voor jouw gevoelens. Wat kan God op 
dit moment voor jou betekenen?

Opgewonden

Verdrietig

Nerveus

Gefrustreerd

Bang

Blij

Boos

.............

Hoe kun je bidden?

Jezus zegt dat je niet hoeft te bidden met veel of moeilijke woor-
den. God weet al wat we nodig hebben, nog voordat we dit aan 
Hem vragen. Maar dit betekent niet dat we dan maar niet hoeven 
te bidden. Dus hier enkele tips om te starten:

Bidden kan hardop of in stilte. Begin met het aanspreken van God, 
zoals: lieve God of goede Vader in de hemel… Vertel Hem vervol-
gens gewoon eens wat jou bezighoudt:

• Welke mooie dingen heb je meegemaakt? 
• Waar maak je je zorgen over? 
• Bid voor jezelf en voor anderen. 
• Praat met Hem over dingen die niet zo goed gingen. 
• Bedank God: voor wie Hij is, wat Hij doet en wat Hij heeft gedaan. 

Weet je niet wat je moet bidden, gewoon even in gedachte bij Hem 
zijn is ook goed. Daarnaast kun je altijd bidden met de woorden die 

Jezus ons gegeven heeft: het ‘Onze Vader’.


