
 

 

 
Nr. 209 – za. 18 maart  t/m vr. 14 april 2023 
Geloofsgemeenschap St. Willibrordus, Overtocht 20, 2411 BV Bodegraven 
Secretariaat: 0172-612255,  bodegraven@sintjandd.nl 
Pastor van Dienst: 0182-586036 
Redactie: redactie.bodegraven@sintjandd.nl 
Parochie Sint Jan de Doper: www.sintjandd.nl 
 
Agenda 
18 maart – Deurcollecte voor de Vastenactie 
19 maart – Activiteit Vastenactie: happen en trappen 
19 maart -  Oriëntatiedag Priester- en diakenopleiding Vronesteyn   
26 maart – Ankerzondag 
1 april – Activiteit Vastenactie: Bach op wieltjes 
8/9 april – Pasen – deurcollecte voor de Vastenactie 
 
Familieberichten 
Er zijn geen familieberichten. 
 
Vastenactieproject: Harapan Jaya 
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. Het centrum is gevestigd op het eiland Sumatra.Meer 
info over de projecten kunt u lezen in Voorloper 1. En op de website: 
https://www.sintjandd.nl/nieuws-item/vastenactie-2023-harapan-
jaya/ 
 
Palmpasenstokken maken - zondag 2 april 
Op zaterdag 1 april om 19.00 uur is de palmpasenviering in de 
Willibrorduskerk, voorganger is Pater Peelen. Alle benodigdheden voor 
het maken van de palmpasenstokken zoals stokken, palmtakjes en 
broodhaantjes worden in deze viering gezegend. U kunt uw kind(eren) 
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aanmelden om zondagmorgen 2 april een palmpasenstok te komen 
maken. We starten om 9.30 uur met een korte viering in de kerk waarin 
o.a. liturgische uitleg van de palmpasenstok wordt gegeven en wordt 
gebeden. Aansluitend maakt u met uw kind(eren) de palmpasenstok in 
De Doortocht.  U ontvangt dan van ons een adres waar u met uw 
kind(eren) de stok naar toe kunt brengen. Aanmelden kan door een e-
mail te sturen naar palmpasenwillibrord@gmail.com 
 
Kruiswegviering op Goede Vrijdag  
Op vrijdag 7 april om 15.00 uur is er in de Willibrorduskerk te 
Bodegraven gelegenheid om de Kruiswegviering bij te wonen. De 
viering is geschikt voor jong en oud. De kinderen die zich voorbereiden 
op hun Eerste Heilige Communie worden uitgenodigd om mee te lopen 
langs de kruiswegstaties. Aan het eind van de viering is er gelegenheid 
om een bloemenhulde te brengen bij het kruis. 
 
Paasontbijt vóór de viering van Eerste Paasdag 
Eerste Paasdag vieren wij in onze kerk eenmalig om 11.00 uur! Diaken 
Schuurmans zal ons voorgaan in een Woord- en Communieviering. Bij 
dezen willen wij u uitnodigen om voorafgaand aan de viering aan te 
sluiten bij een heerlijk paasontbijt! Wij zorgen voor lekkere broodjes, 
sap, een eitje en een heerlijk kopje koffie! Schuift u ook aan? We 
starten om 9.30 uur in De Doortocht en de kosten zijn € 10,--. Voor 
kinderen t/m 12 jaar € 2,50. De meeropbrengst gaat naar de 
Vastenactie. Aanmelden via het secretariaat kan tot uiterlijk 2 april.  
Tijdens de viering is er voor de kinderen  een Kinderwoorddienst. De 
kinderen ontvangen de nieuwe kinderpaaskaars die de avond ervoor in 
de Paaswake is gezegend. U bent van harte welkom. 
 
Deurcollectes met Givt 
In het weekend van 18/19 maart en op Pasen is er een deurcollecte 
voor de Vastenactie. Als u via Givt wilt bijdragen aan de Vastenactie, 
dan kunt u de speciale QR-code scannen die daarvoor bij de ingang 
klaarstaat.  Kijkt u via de livestream, of besluit u later bij te dragen via 
Givt? Druk dan in de Givt-app op de knop “Collecte toevoegen” op het 
scherm waar u het bedrag invult. Vul op de tweede regel het bedrag 
voor de collecte in. De eerste regel is voor de gewone collecte bij de 
offerande. Komt u er niet uit? Vraag het na bij het secretariaat.  
Ad van Leeuwen, Penningmeester locatie Bodegraven 
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Gebedsintenties 
Za. 18 mrt. 19.00u –Uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk, 
overleden ouders Melchers – Raterman, Maus Vermeulen, Jan van Dijk, 
Siem Overes, Rika Olsthoorn, Emiel Spaas. 
Vr. 24 mrt. 9.00u - Wim van Doorn, overleden ouders Adriaan en Jo 
Twaalfhoven – Koot. 

Za. 1 april 19.00u -  ouders van Bunningen – Schuttelaar en Jan van 
Bunningen, Riet Klever – van Velzen,  overl. fam. Agterof – van der 
Steen, overl. fam. Pfaff – Bijwaard. 
Do. 6 april – Witte Donderdag – 14.15 uur  - Vijverhof-  

Za. 8 april 21.00u –Paaswake - Ouders van der Meer – Vergeer, Cees 
Scheer. 

Adriaan en Jo Twaalfhoven – Koot, fam Vergeer – Bunnik, ouders Piet 
en Bep Walraven-Blom en Barbara en Koos. 
Vr. 14 april 9.00u - Corrie van Velzen – Duits, Harm Troost, Aad 
Veelenturf, 
18, 26 maart en 1, 9 april bidden wij voor de vervolgde christenen 
wereldwijd. Wij bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen 
komen. 
 
 
Weekinfo 
    4e zondag veertigdagentijd 

Za. 18 maart 19.00 Eucharistieviering pater Peelen 

    Middenkoor  

Ma. 20 maart 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

Vr. 24 maart 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

Zo. 26 mrt. 9.00u - ouders Joop en Willy Vergeer – Veelenturf, Ans 
Stolwijk – van Veldhuizen, Agaat Bunnik – Zevenhoven, overleden 
ouders de Koning – van Galen, Aad Veelenturf, fam. Vink – van den 
Broek, Jan en Tiny en Wim van Leeuwen, ouders Sauer – Epping. 

Zo. 9 april 11.00u –Pasen - Pastor Paardekooper, Pastor van der 
Meer, ouders Cor en Ada Veelenturf – Visser, Coks van Diemen–van 
Veldhuizen, Jasper van Diemen, ouders Hoogeveen – Duijvestijn, 
ouders Joop en Willy Vergeer – Veelenturf, Siem Overes, Piet Mourits, 
Heleen Veelenturf,  



 

 

    5e zondag veertigdagentijd 

Zo. 26 maart 9.00 Woord- en Communieviering gebedsleider Gerry Postma 

    Herenkoor   

    Koffiedrinken na de viering 

   9.30 Ankerzondag Josephkerk Gouda 

Ma. 27 maart 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

Vr. 31 maart 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    Palmzondag  

Za. 1 april 19.00 Eucharistieviering pater Peelen 

    Dames- en herenkoor 

Ma. 3 april 19.00 Getijden (avondgebed) vrijwilliger  

    Witte Donderdag  

Do. 6 april 14.15 Vijverhof - gebedsviering gebedsleider 

   19.30 Eucharistieviering pastor Kuipers 

       Dames- en herenkoor 

   11.00 Viering in de kerk voor de 

    Willibrordschool  

    Goede Vrijdag  

Vr. 7 april 15.00 Kruisweg gebedsleider Gerry Postma 

   19.30 Kruisverering pastor Kuipers 

    Dames- en herenkoor 

    Paaswake  

Za. 8 april 21.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    Jongerenkoor  

    Paaszondag  

Zo. 9 april 11.00 Woord- en communieviering diaken Schuurmans 

    Dames- en herenkoor 

    Koffiedrinken na de viering 

Vr. 14 april 9.00 Eucharistieviering pastor Kuipers 

    2e zondag van Pasen 

Za. 15 april 19.00 Eucharistieviering 
Middenkoor 

pastor Kuipers 

 


