
 

 

 

 

 

 

 

Week 14-15  1 APRIL T/M 14 APRIL 2023 
 

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 20 APRIL IN DE ST. VICTORKERK 

 
Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website www.sintjandd.nl onder kopje 
vieringen staan altijd de laatste wijzigingen vermeld. In de weekendvieringen is er bijna altijd 
een organist en cantor aanwezig die de viering muzikaal zullen begeleiden. Een enkele keer zal 
er een stille viering zijn. Alle vieringen zijn ook te volgen via 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 
 
Zondag 2 april 11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen t.g.v Palmpasen 
Met muzikale medewerking van Voces Novae 
Wij bidden voor de pas overledenen: Theo de Lang, Jetty Bol, John de Waal 
Intenties: Ton van Leeuwen, Gerard Heemskerk, Adriaan Kleiweg, André Eggermont, Johan Sluys, 
Alie Bunnik, Maria Elisabeth Moons- van Wijk & Kleine Annie Moons, Joop van Berkesteijn, 
Overleden familie van Berkesteijn-Heemskerk, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg,  
Lau van der Lans, Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Vrijdag 7 april 15:00 uur, Kruisweg met bloemenhulde dhr. Goemans 
Met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantor dhr. Wiekart 
 
Zondag 9 april 11:00 uur Eucharistieviering Pater Hoogland t.g.v. Pasen 
Met muzikale medewerking van Capella Sint Victor  
Wij bidden voor de pas overleden: Theo de Lang 
Intenties: Truus Slaman-van Zoest, Ans van Ardenne, Ton van Ginkel, Catharina Hogenelst-Rip & 
Leonardus Hogenelst, Jan Boekhorst & Riet Boekhorst-den Hollander, Joop van Berkesteijn 
Overleden familie van Berksteijn-Heemskerk, Koos van Peperstraate, Cees Captein &  
Marie Captein-Bresser, Johannes Rip, Wijna Rip, Overleden ouders van Berkel-van Trigt,  
Quirien van Berkel, Lous van Luijn, Dick Lekx & Leny Schenk-Jansen, Hubertus Gerts, 
Overleden ouders Gerts-Mulder, Overleden familie Verweij-van Berkesteijn,  
Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 13 april 19:00 Eucharistieviering pastor Kuipers  
Wij bidden voor de pas overleden: Theo de Lang 
Intenties: Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 16 april 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
In de viering wordt Zuzanna Cienowska gedoopt 
Met muzikale medewerking van organist dhr. Aronson en cantor dhr. Wiekart 
Wij bidden voor de pas overleden: Theo de Lang 
Intenties: Lien van der Klauw-Bresser, Johanna Antonia Catharina Josepha Aronson-Lips,  
Cees van den Bosch,  Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 20 april 10:00 Ouderenviering in de Ontmoetingskerk met pastor Kuipers 
Wij bidden voor de pas overleden: Theo de Lang 
 
Donderdag 20 april 19:00 Woord- en Communieviering dhr. Goemans 
Wij bidden voor de pas overleden: Theo de Lang 
 
 

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


VIERINGEN GOEDE WEEK & PASEN 

 
Dit jaar kunt u het Paastriduum vieren in de H. Josephkerk in Gouda met pastor van der Helm 
of de H. Willibrorduskerk in Bodegraven met pastor Kuipers. 
 
In de Victorkerk is dit jaar op Goede Vrijdag om 15:00 uur de kruiswegviering waarbij u allen 
wordt uitgenodigd om bloemen mee te nemen voor de bloemenhulde. 
Eerste Paasdag is er om 11:00 uur een Eucharistieviering t.g.v. het Hoogfeest van Pasen 
met pater Hoogland en m.m.v. Capella Sint Victor. Voor de kinderen is er een langere 
kinderpreek en voor de allerkleinsten is er gedurende de hele viering crèche.  
 
De Paaskaars van Waddinxveen zal tijdens de Paaswake in Gouda gezegend worden.  
De huispaaskaarsen worden gezegend Eerste Paasdag in de viering in de Victorkerk. 
 

Datum Tijdstip Locatie Viering Voorganger 

2 april  11:00 uur St. Victorkerk Palmpasen  Pater Peelen 

3 april 19:30 uur H. Josephkerk Gouda Avond van Barmhartigheid 

6 april 19:30 uur H. Josephkerk Gouda Witte Donderdag Pastor van der Helm 

6 april 19:30 uur H. Willibrordus Bodegraven Witte Donderdag Pastor Kuipers 

7 april  15:00 uur St. Victorkerk Kruisweg  Dhr. Goemans 

7 april 19:30 uur H. Josephkerk Gouda Goede Vrijdag Pastor van der Helm 

7 april 19:30 uur H. Willibrordus Bodegraven Goede Vrijdag Pastor Kuipers 

8 april 20:30 uur H. Josephkerk Gouda Paaswake Pastor van der Helm 

8 april 21:00 uur H. Willibrordus Bodegraven Paaswake Pastor Kuipers 

9 april 11:00 uur St. Victorkerk 1e Paasdag Pater Hoogland 

10 april 09:00 uur H. Petrus & Paulus Reeuwijk 2e Paasdag Pastor Kuipers 

10 april  11:00 uur H. Josephkerk Gouda 2e Paasdag Pastor Kuipers 

 
Extra is er op zaterdag 8 april tussen 11:00 en 15:00 uur Open Kerk in Gouda. Al jaren nodigen we 
op de dag voor Pasen winkelend publiek in het centrum van Gouda uit om een kaarsje te komen 
aansteken in de Agnietenkapel. Ook u bent van harte welkom. Meer informatie leest u op  
Open kerk op Stille Zaterdag (8 april) - Parochie Sint Jan de Doper (sintjandd.nl) 
 
Ook vindt op zaterdag de (Poolse) voedselzegening plaats vinden in de H. Joannes de Doper,  
A.P. van Neslaan 50 in Boskoop 
 

CHAUFFEURSDIENST 

 
We hebben de chauffeursdienst weer opgestart om ouderen naar de viering op zondag 11.00 
uur en speciale vieringen in de St.Victorkerk te brengen. Ook kunt u naar de ouderenvieringen 
gebracht worden in de Ontmoetingskerk. U kunt bellen naar de volgende personen, ze doen het 
met veel plezier.  
 

2-apr Lia Rijnbeek                06-4058 6250   

9-apr Angela Verweij                     06-2481 7781   

16-apr 
20-apr Ouderenviering 

Truus Smakman  
Piet Goemans           

06-4003 5685 
0182-610616 

23-apr Clemens Boomers                    0182-617 077   

30-apr Paul van Leeuwen        0182-611 568   

 

BLOEMETJE VAN DE WEEK 

 
Afgelopen periode zijn de bloemen met onze aandacht en gebed bezorgd bij  
De heer Moerings en mevrouw Verbakel-Melman 
 
 

https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/open-kerk-op-stille-zaterdag-8-april/


DONDERDAGAVONDVIERINGEN VANAF APRIL WEER IN DE KERK 

 
Vanaf april zijn de vieringen op donderdagavond weer zoals voorheen in de kerk.  
Wij willen de mensen achter de schermen die elke donderdag de “avondkapel” in orde brachten 
en na afloop weer opruimden, hartelijk danken voor hun grote inzet! 
 
 

ACTIVITEITEN VASTENPROJECT 2023 

 
Als vastenactieproject is er dit jaar gekozen voor Harapan Jaya 
Pematangsiantar, Het is de naam van een centrum waar 
mensen met enkelvoudige of meervoudige handicaps worden 
begeleid, geopereerd en gerevalideerd.  

 
In de Vastentijd is een aantal activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor ons project. 
U heeft naast  de activiteiten ook de mogelijkheid om geld te doneren in de collectebus achter in 
de kerk, of op de eigen projectpagina op de website van de Vastenactie en klik daar op de knop 
‘Doneer nu’. 
 
Heeft u de preek van de kapelaan 26 maart gemist waarin hij vertelde over het project?  
In dit filmpje: https://youtu.be/UFCTxeY5FpQ  van Editie Groene Hart, wordt gesproken met 
oprichtster Jeannette van Paassen en kapelaan van Paassen over dit project. 
De MOV 
 
 

VERTROUWENSPERSOON 

 
Binnen onze parochies zijn wij op zoek naar parochianen (m/v) die bereid zijn de rol van 
vertrouwenspersoon op zich te nemen. 
De primaire rol van de vertrouwenspersoon ligt in de opvang en begeleiding van medewerkers 
of parochianen die ongewenst gedrag en/of casussen met betrekking tot integriteit (hebben) 
ervaren. Het gaat dan om ervaringen binnen de parochiële werkomgeving. 
Daarnaast is de vertrouwenspersoon ook van betekenis voor de voorlichting over ongewenste 
omgangsvormen en integriteit en voor gevraagd en ongevraagd advies aan leidinggevenden 
over bijvoorbeeld casuïstiek met betrekking tot omgangsvormen en integriteit en het stellen en 
handhaven van gedragsnormen of dilemma’s in hun rol. 
Er zijn drie hoofdtaken te onderscheiden: 

1. Opvangen, begeleiden en adviseren van de medewerker/parochiaan. 
2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie. 
3. Gevraagd en ongevraagd adviseren aan leidinggevenden 

  
Benadrukt wordt dat de vertrouwenspersoon er met name is om de klager(s) bij te staan. Er is 
voorzien in de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding/cursus. 
Meer informatie is te verkrijgen bij de vicevoorzitter van het parochiebestuur, Frank Marcus. Hij 
is bereikbaar via vicevoorzitter.parochie@sintjandd.nl of 06 10814372 
 
 

KAMPEN EN WEEKENDEN 

 
Op de website Overzicht kampen en weekenden (mei-oktober 2023) - Parochie Sint Jan de Doper 

(sintjandd.nl) staat een overzicht van aankomende kinder-, tiener-, jongeren-, gezins- en 
echtparen kampen/ weekenden vanaf de meivakantie t/m de herfstvakantie 2023. 
 
  

https://www.vastenactie.nl/projecten/onderwijs-voor-kinderen-met-een-beperking-in-indonesie
https://youtu.be/UFCTxeY5FpQ
mailto:vicevoorzitter.parochie@sintjandd.nl
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/overzicht-kampen-en-weekenden-mei-oktober-2023/
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/overzicht-kampen-en-weekenden-mei-oktober-2023/


OPENINGSBEDEVAART KEVELAER 30 april en 1 mei 

 
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, troosteres der bedroefden, biedt een ieder vertroosting, kracht 
en energie. We komen bij “Moeder Thuis”, een plek die heel bijzonder is voor velen. 
Het samen op bedevaart gaan naar deze bijzondere plaats is een mooie manier om samen het 
geloof te beleven en er voor elkaar te zijn. 
Dit jaar zullen we weer op bedevaart gaan. Heel vertrouwd en wat hebben we het gemist. 
Daarom beginnen we met de openingsbedevaart in Kevelaer. Op zondag 30 april rijden we met 
een touringcarbus langs verschillende opstapplaatsen, we drinken koffie onderweg en tegen de 
middag komen we aan in Kevelaer. Na het inchecken in het hotel is er gelegenheid om te 
lunchen en wat rond te kijken. Er is een rondleiding langs bijzondere plekken in Kevelaer. Op 
maandag 1 mei begeeft een kleurrijke processie zich naar de hoofdingang van de Basiliek. 
Daar wordt traditioneel met 3 tikken op de deur de opening van het bedevaartseizoen hoorbaar 
en zichtbaar. Daarbij kunt ook U aanwezig zijn. 
Nadere informatie over opstapplaatsen en de kosten vindt u op onze website www.bedevaart.nl. 
U kunt ons voor vragen bereiken via dehaagsebedevaarten@gmail.com of via telefoon 06-
49890002 
Ineke Huitema-Versteeg 
Secretaris Haagse Bedevaarten 
 
 

NIEUWS VAN DE VICTOR ACTIVITEITEN COMMISSIE (VAC) 

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

Het VAC-winkeltje in het voormalige 
jeugdhonk verkoopt allerhande VAC-
artikelen, zoals wijn, jam en kaarten, 
maar ook puzzels en religieuze 
artikelen. Het winkeltje is open na de 
zondagvieringen in de Victorkerk en 
tijdens de openingstijden van het 
secretariaat. Na de viering op 
donderdagavond is het winkeltje 
voortaan alleen open  wanneer er 
een VAC-lid aanwezig is. Er kan 
gepind worden in het winkeltje. 

 
Zaterdagopenstelling VAC-winkeltje 
Daarnaast is het VAC-winkeltje ééns per maand op zaterdag open van 10:00 uur tot 12:00 uur 
(de laatste zaterdag van de maand). Dat is dan tevens een moment waarop boeken, religieuze 
artikelen, cd's, dvd's en oud papier (of prijsjes voor verschillende VAC-activiteiten) kunnen 
worden ingeleverd. Eerstvolgende datum: 29 april. 
 
Bridgedrive  
Zaterdag 18 maart organiseerde de VAC zijn halfjaarlijkse bridgedrive in de Hoge Noot. De zaal 
was gevuld met 92 enthousiaste bridgers. Om 9.00 uur stond alles klaar om de bridgeparen te 
ontvangen voor een gezellige dag bridgen. De dag werd afgesloten met een prijsuitreiking en 
een loterij, waarbij velen met een mooie prijs huiswaarts keerden. Mede dankzij een 
enthousiaste groep vrijwilligers kunnen we terugkijken op een mooie dag en kijken we al uit 
naar de volgende bridgedag in oktober. De dag heeft een opbrengst van ruim 1.300 euro 
opgeleverd, een heel mooi resultaat!  
 
 
 

http://www.bedevaart.nl/
https://www.vac-victorkerk.nl/
mailto:info@vac-victorkerk.nl


Oud papier 
Het is mogelijk om oud papier af te geven (liever geen karton). Dat kan op maandagmorgen bij 
de Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan voor de verdere afhandeling.  
 

Inloopavonden VAC 
Naast de vergaderingen van de VAC organiseert de VAC open inloopavonden op de tweede 
donderdag van de maand, aansluitend aan de donderdagavond viering. Iedereen is van 
harte welkom om een kop koffie of thee mee te drinken. Aansluitend nemen we VAC-
activiteiten door, soms zijn er doe-activiteiten (ter voorbereiding van VAC-activiteiten), maar 
alles in een ongedwongen sfeer. U kunt ook alleen een kop koffie of thee meedrinken, en 
daarna weggaan, maar als u wilt kunt u ook langer blijven. KOMT U OOK EEN KEER?  
De datum van de volgende bijeenkomst is op 13 april  

Hulp gevraagd  
Het hele jaar zijn er verschillende VAC-activiteiten. Daarbij worden we geholpen door een groot 
aantal vrijwilligers. Maar het gebeurt ook dat vrijwilligers stoppen. Daarom blijven we op zoek 
naar nieuwe mensen die mee willen helpen of zelfs taken willen overnemen. Veel handen 
maakt licht werk. Als vast lid voor een activiteit of af en toe als helpende hand. Ben u 
geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar info@vac-victorkerk.nl. Dan nemen we contact met 
u op. Of schiet één van de VAC-leden aan bij een van de activiteiten.  

Jam  
We hebben weer een groot aantal nieuwe potjes jam ingemaakt!  
Als VAC hebben we het hele jaar door een groot aantal soorten overheerlijke, zelfgemaakte 
jam. In drie verschillende maten. U kunt jam kopen in het VAC-winkeltje en via het secretariaat 
tijdens de openingstijden van het secretariaat (telefoon: 612452 of via 
waddinxveen@sintjandd.nl). Ook kunt u contact opnemen met Magda Sirre (tel. 615137).  
 
Naast de heerlijke jam verkoopt de VAC overheerlijke St. Victorwijn:  
- Rode Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië 
- Witte Chardonnay van "Stoney Creek" uit Australië 
- Rosé Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië 
De prijs is  € 4,50 per fles. Bij afname van 6 flessen of meer wordt uw bestelling gratis 
thuisbezorgd! U kunt voor bestellingen bellen naar het secretariaat (telefoon: 612452 of via 
waddinxveen@sintjandd.nl).  
 
VAC-agenda  
- VAC-inloopavond: 13 april 
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 29 april 
- Klaverjassen: 14 april, 5 mei en 2 juni 
- Oud papier (liever geen karton) brengen: elke maandagochtend 
 
 

COLOFON 

 
Het volgende Victorientje verschijnt op 14 april 2023, houdt u voor het actuele nieuws de 
website www.sintjandd.nl in de gaten. 
Zuidkade 176 - 2741 JJ - Waddinxveen - Tel.0182-612452 
Email: waddinxveen@sintjandd.nl website: www.sintjandd.nl 
Het secretariaat is geopend op maandag-dinsdag-donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.  
                                                      en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur 
Pastor van dienst telefoonnummer 0182 – 58 60 36 
Kerkbijdrage nr. NL71 RABO 0366 8051 50 t.n.v. R.K.-Parochie St. Jan de Doper 
of  nr. NL15 INGB 0000 2865 79 t.n.v. R.K.-Parochiebestuur St. Victor 
Gebedsintenties rekeningnummer NL55 INGB 0002 3076 30 t.n.v. R.K.-Parochie Sint Victor 
 
 

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


DE COMPLETE PAASWAKE 

 
Volgens de oorspronkelijke traditie van de paaswake zijn er 9 lezingen.  
7 lezingen uit het oude testament (3 uit boeken van Mozes en 4 uit de Profeten) 
2 lezingen uit nieuwe testament (brief aan Romeinen en Paasevangelie van Matteüs) 
In onze kerk worden deze niet meer allemaal gelezen tijdens de paaswake maar beperken wij 
ons tot de lezingen van Genesis (1,1-2,3) en Exodus (14,15-15,1a) deze kunnen niet worden 
overgeslagen.  
 
Helaas is er dit jaar in de Victorkerk geen Paaswake, maar wij willen deze avond niet zomaar 
voorbij laten gaan. Onze gebedsleider de heer Goemans heeft speciaal voor u alle 9 lezingen 
op een rij gezet en bijpassende liederen gezocht zodat u deze thuis kunt lezen.  
(note: De Youtube filmpjes van de liederen zijn willekeurig gekozen door de redactie van het Victorientje, 
u vindt deze als u op het lied klikt) 

 
Openingslied “Als alles duister is” (Taizé)  
Als alles duister is | Sela - YouTube 
 
1e lezing (Genesis 1,1-2,2 of 1,1.26-31a): Scheppingsverhaal 
 “Licht dat ons aanstoot in de morgen”  
 

2e lezing (Genesis 22,1-18): Offer van Abraham 
“Hoort hoe God met mensen omgaat”  
 

3e lezing (Exodus 14,15–15,1a): Uittocht vd Israëlieten uit Egypte 
 “Go down, Mozes”/”Let my people go”   
 

4e lezing (Jesaja 54, 5-10.14): De Heer als Verlosser van Israël 
 “You raise me up”  
 

5e lezing (Jesaja 55,1-11): Gods barmhartigheid voor bekeerlingen                                                             
 “Zoekend naar licht hier in het duister”  
 

6e lezing (Baruch 3,9-15.32-4,4):Gods geboden bieden veilig leven 
 “Jerusalaim, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis”  
 

7e lezing (Ezechiël 36,16-17a.18-28): Nieuw leven na Babylon 
“De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt”  
 

8 lezing (Rom. 6, 3-11): Doopsel, start van nieuw leven als christen 
 “Roept God een mens tot leven”   
 

9e lezing (Matteüs 28, 1-10): het verhaal over Jezus’ verrijzenis 
“Bless the Lord, my soul” (Taizé)  
 
Slotlied: “U zij de glorie”   
U zij de glorie - Nederland Zingt - YouTube 

 
 
 
Wij heten u van harte welkom zondag 11:00 uur  
in de Victorkerk om samen Pasen te vieren 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY
https://www.youtube.com/watch?v=hK0OWkavEgQ
https://www.youtube.com/watch?v=cfZcjohS52M
https://www.youtube.com/watch?v=nXr5YCNFn-g
https://www.youtube.com/watch?v=aJxrX42WcjQ
https://www.youtube.com/watch?v=a733WFFVxbE
https://www.youtube.com/watch?v=LY5TiX9eWww
https://www.youtube.com/watch?v=JlJdG_v6qKo
https://www.youtube.com/watch?v=i17ClWkron8
https://www.youtube.com/watch?v=UYLKrFOLS-E
https://www.youtube.com/watch?v=A6X5hcUVYUM

