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Aan het einde van een jaar en aan het begin 
van het nieuwe jaar maakt iedereen de balans 
op. Hoe is het afgelopen jaar verlopen? Wat 
was de vreugde, wat was het verdriet in ons 
persoonlijk leven? Samen kijken we ook hoe 
het met onze parochie is gegaan. Wat heeft ie-
der van ons gedaan met zijn en haar talenten? 
Hebben wij met woorden en daden getuigd 
van ons geloof? Zijn wij samen met hen die 
dat nodig hebben, op weg gegaan en hebben 
we hen geholpen weer licht in het donker te 
zien? En we kijken vooruit. Wat gaan we in het 
nieuwe jaar doen met onze talenten?

Onze talenten zijn niet bedoeld om te bewaren als 
een bezit, maar om er mee aan het werk te gaan. 
Als leerlingen van Christus zijn we geroepen onze 
naasten te dienen door te doen wat Hij ons heeft 
voorgedaan en zo de harten van mensen voor Gods 
liefde te openen. In een brief van de apostel Paulus 
aan de christenen van Korinthe gaat het over de 
talenten die iedereen ontvangen heeft. Hij schrijft:
‘In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, 
ten bate van de gemeente (1 Kor.12.7). Aan de een 
wordt door de Geest het verkondigen van wijs-
heid geschonken, aan de ander het overdragen 
van kennis; de een ontvangt van de Geest een 
groot geloof, de ander de gave om te genezen, 
om wonderen te verrichten, om te profeteren, om 
te beoordelen of een profetie van de Geest af-
komstig is (1Kor.11.7-10)'.

In een menselijk lichaam kan geen deel gemist 
worden. Samen vormen de voet, de hand, het oor 
en het oog met nog meer delen één lichaam. Zo is 
het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn al-
len gedoopt in één Geest en zijn daardoor één li-
chaam geworden (1 Kor. 12.12-13). Samen vormen 
wij met onze talenten het lichaam van Christus. 
Niemand kan gemist worden.

Met onze voeten gaan we op weg om in het voet-
spoor van Jezus te doen wat Hij ons heeft voor-
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Dien met je talenten

De komende drie jaren heeft het bisdom één thema 
”De opdracht van de (nieuwe) evangelisatie”. Het pas-
toraal team heeft naar aanleiding daarvan de ‘aspec-
ten’ van de Missionaire Parochie vertaald naar the-
ma’s van de Voorlopers in 2023 (zie pagina 2).  
Het eerste thema is ‘Dien met je talenten in kerk en 
samenleving’. Het pastoraal team wil leidinggeven 
zodat ieder tot groei komt. Leest u vooral Mattheus 
25:23. 

Hoe toepasselijk is dit thema voor Boskoop. Van 
oudsher is Boskoop verbonden met groen. Door de 
boomkwekerijen was er altijd aandacht voor de aar-
de, voor de natuur en het daarmee als mens omgaan 
voor goed resultaat en, eenvoudig gezegd, voor 
brood op de plank. Het stekken, kweken, veredelen, 
het verkrijgen van nieuwe soorten en verhandelen 
van de bomen, heesters en struiken. Ieder met zijn 
zorg, kwaliteiten en talenten had een taak en was 
nodig. Zo vormden ze altijd een logische relatie van 
mensen verbonden met elkaar, met de natuur en 
duurzaamheid. 
Juist ook in onze tijd is de zorg voor de mens, de na-
tuur, het milieu zo belangrijk. Alle talenten zijn nodig 
en in die basis groeien we als mens, als gemeen-
schap en in ons geloof.

Redactie Boskoop

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

gedaan. Met onze handen staan we elkaar bij en 
zorgen we voor hen die niet voor zichzelf kunnen 
zorgen. Met onze ogen zijn we oplettend om te 
zien wie er verloren dreigt te lopen. Met onze oren 
staan we open voor de verhalen die met ons ge-
deeld worden, verhalen van vreugde en verdriet. 
Op al deze manieren maken we zichtbaar dat door 
de kracht van de Geest via ons Christus zelf aan-
wezig is.

Zo zijn er veel vrijwilligers die met hun talenten 
vanuit de kerk en vanuit hun geloof op bezoek 
gaan bij zieken en ouderen. Er zijn veel vrijwilli-
gers die werken bij de Voedselbank, en anderen 
die vluchtelingen opvangen. Zo zijn er weer ande-
ren die zorgen voor koffie in de kerk en voor een 
schone kerk. En zijn er gastvrouwen en gastheren 
die kerkgangers welkom heten. Zo zijn er koorzan-
gers, lectoren, misdienaars en acolieten en ge-
bedsleiders. Op velerlei manieren kunnen we bij-
dragen aan het kerk-zijn en samen gelovig zijn in 
elke geloofsgemeenschap en in onze grote missi-
onaire parochie. Aan ieder van ons wordt steeds 
weer opnieuw gevraagd: wat kun jij doen met de 
talenten die jij hebt gekregen? Er zijn steeds veel 
vrijwilligers nodig voor het werk in de kerk.

In deze maand januari wordt u ook gevraagd om 
een financiële bijdrage voor de Actie Kerkbalans. 
Want ook geld blijft nodig voor kerkgebouwen, 
voor de diaconie en de PCI, om mensen in ern-
stige financiële nood te kunnen bijstaan, voor de 
liturgie, voor de Alphacursus, voor toerusting om 
catechese te geven aan eerste communicanten 
en vormelingen, voor de WJD 2023 in Portugal, 
voor de Marriage Course, voor het Leerhuis en de 
Bijbelgroep, voor voorgangers, kosters, dirigen-
ten en koorzang en vele andere activiteiten.

Moge het voor ieder van ons, voor de Sint Jan de 
Doperparochie en voor Haastrecht en Schoonho-
ven een gezegend nieuwjaar worden.

Paul Schuurmans, diaken

PASTORALE

Je talenten gebruiken

http://www.sintjandd.nl
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:parochie%40sintjandd.nl?subject=
http://www.sintjandd.nl
mailto:redactie%40sintjandd.nl?subject=
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Mini- conferentie de Missionaire Parochie - 
'Hier ben ik'

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Zoals u in de vorige voorloper 
heeft kunnen lezen ben ik, Lin-
da de Graaf, aangenomen om het 
pastoraal team te ondersteunen 
om de missionaire dynamiek in 
onze parochie te bevorderen. Dit 
omdat we het belang inzien van 
het investeren in een Missionaire 
Parochie. Hoe mooi is het als in 
de kerk jong en oud samenkomen, 
elkaar waarderen, ondersteun en 
samen groeien in geloof? 

We zijn al een tijdje onderweg met 
verschillende initiatieven zoals de 
Alphacursus en de Ankerzondagen. 
Maar ook met parochianen op een 
nieuwe manier 'Welkom' heten. De 
geloofsgemeenschap in Gouda is al aan de slag 
met de principes van een 'Missionaire Parochie'. 

Om geïnspireerd te raken en een breder beeld te 
krijgen van het gedachtegoed is er nu de kans om 
deel te nemen aan de mini-conferentie 'missio-
naire parochie' op zaterdag 25 maart in Veenen-

daal. Deze dag helpt om een goed beeld te krijgen 
en veranderingen en aanpak in de parochie te 
kunnen plaatsen en een kans te willen geven. Zo 
bouwen we aan een kerk waarin ieder met de door 
God gegeven talenten zich inzet om God en zijn 
naaste te dienen. Hopelijk kunt u na deze dag ook 
zeggen: 'hier ben ik'.

Gaat u geheel vrijblijvend met ons mee? Ik hoop 
van harte met vele parochianen uit alle geloofs-
gemeenschappen deze hoopvolle conferentie te 
beleven. Eén dag investeren in te toekomst van 
onze parochie. Meer informatie vindt u op de web-
site www.missionaireparochie.nl. Voor vragen of 
opgeven mailt u naar missie.parochie@sintjandd.
nl.

De kosten bedragen €25,- (bij opgave voor 1 fe-
bruari) inclusief lunch. Let op: de kosten mogen 
geen belemmering zijn voor deelname! Gezamen-
lijk vervoer etc. Is afhankelijk van aantal deelne-
mers uit de parochie. 

Linda de Graaf-Keijzer

Missionaire Parochie 
in de Voorloper

De aspecten van het thema 'De opdracht van de 
(nieuwe) evangelisatie' zijn door het pastoraal team 
vertaald naar de zes nummers van de Voorlopers van 
2023:
Kerkbalans - dien met je talenten                      
Pasen - bidden en sacramenten
Pinksteren - nodig anderen uit                                          
Vakantie - ruimte maken/herbronnen              
Herfst - neem deel aan kleine groepen                           
Kerstmis - wie is Jezus voor mij/leerling zijn

'Je ziet ze nooit, maar als het om geld gaat 
staan ze op je stoep'. Ik hoor het mensen nog-
al eens verzuchten. En misschien zit er wel 
een waarheid in. Veel mensen hebben best 
behoefte aan wat pastorale aandacht en de 
antennes in onze parochies zijn niet altijd 
even scherp om dat aan te voelen. En vaak 
ontbreekt het ook nog eens aan menskracht.

Maar er schuilt iets moois in de volgende erva-
ring. We kunnen het dienstwerk van de kerk al-
leen maar doen van wat we met elkaar bij elkaar 
brengen. En daar wordt ieder jaar in een samen-
werkingsverband van de rooms-katholieke, oud- 
katholieke, protestante en evangelische kerk een 
gigantische actie voor op touw gezet om dat voor 
elkaar te krijgen. Dat alleen al is indrukwekkend: 
de samenwerking van al die kerken. En ieder jaar 
weer gaat een enorme groep parochianen op 
pad om leden van onze kerk, om ú te benaderen 
hieraan mee te doen. Dat is minstens zo indruk-
wekkend, want de ‘kerkbalans-lopers’ weten zelf 
heus heel goed dat ze niet met een heel populair 
liggende boodschap op de stoep staan. Ze doen 
het toch maar! Toch aardig als je je dat even be-
denkt als ze voor je deur staan, want dat is toch 
een heel mooie inzet.

Het is indrukwekkend om te zien wat er allemaal 
overeind wordt getrokken om het werk van de 
kerk mogelijk te maken. Maar u moet niet mee-
doen uit medelijden met de lopers. Waarom zou u 
dan wél meedoen?

U kunt een gift doen omdat er vast wel een rijtje 
goede doelen is waar u aan bijdraagt. De kerk kan 
er zomaar eentje van zijn. Dat is mooi! Dankjewel.

Maar misschien ziet u dat er meer aan de hand is 
met uw kerk. Groepen worden bij elkaar gebracht 
om elkaar te ontmoeten, mensen worden bij el-
kaar gebracht om zich te verrijken in hun geloof, 
initiatieven worden genomen om mensen bij te 
staan in hun nood, mensen worden begeleid in 

de zorgen van hun leven, we komen bij elkaar om 
te bidden en te vieren op mooie en moeilijke mo-
menten in het leven. Er gebeurt heel veel in de 
parochie, soms heel zichtbaar, zoals de vieringen 
op zondagmorgen, maar vaak ook niet zo in de 
spotlights. Maar het gebeurt wel! U kunt structu-
reel bijdragen om dat allemaal mogelijk te maken. 
Dat is nodig! Dankjewel.

Toch is er nog een laagje dieper te ontdekken. Je 
zou je je ook kunnen realiseren: wat heb ik zelf al-
lemaal ontvangen, cadeau gekregen? Mijn leven, 
mijn kansen, lieve mensen om me heen, de troost 
en zorg van de kerk. Allemaal geschenken waar 
we van vermoeden dat ze een Schenker kennen, 
onze God en Schepper. Als iemand je een dienst 
bewijst, ben je toch gauw geneigd om iets aar-
digs terug te doen? Zo zou het tussen jou en je 
Schepper ook kunnen werken! Geef! Gewoon om-
dat je zoveel hebt gekregen. Dankjewel!

Pastoor Van Klaveren

http://www.missionaireparochie.nl
mailto:missie.parochie%40sintjandd.nl?subject=
mailto:missie.parochie%40sintjandd.nl?subject=
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VASTENACTIE 2023 

Begeleiden, opereren, revalideren en studeren!

Gezinsviering 
Aswoensdag

De kerststal in nog maar nauwelijks ingepakt 
en de kerstbom uit huis verwijderd. Maar de 
vastentijd komt er alweer spoedig aan. Vandaar 
dit bericht over onze Vastenactie voor 2023.

Harapan Jaya Pematangsiantar is gevestigd op 
het eiland Sumatra in Indonesië. Het is de naam 
van een centrum waar mensen met enkelvoudi-
ge of meervoudige handicaps worden begeleid, 
geopereerd en gerevalideerd. Aan het centrum is 
ook een school verbonden. Wie kan, mag doorle-
ren. 

Harapan Jaye heeft stevige Nederlandse wortels. 
Oprichtster is de Zuster Franciscanes: Jeannette 
van Paassen. Momenteel verblijft ze in het klooster 
Alverna in Aerdenhout waar ze van haar welverdien-
de rust geniet. Eén taak heeft ze niet neergelegd, 
ze is nog steeds voorzitter van haar Harapan Jaya. 
Met behulp van de Nederlandse artsen, die belan-
geloos komen opereren in het ziekenhuis wordt lo-
kaal medisch personeel opgeleid en begeleid. Een 
prachtig project, 100 kinderen begeleiden, ope-
reren, revalideren en laten studeren dat is ons ei-
gen project voor de Vastenactie.

Maar er is nog iets. Je zal maar 
een beperking hebben in een 
land met een cultuur waar je 
met een beperking niet als vol-
waardig worden beschouwd. 
De activiteiten van de zusters 
Franciscanessen dragen er ook 
toe bij dat de samenleving in 
Indonesië anders, respectvoller 
en zonder schaamte, omgaat 
met gehandicapten. 

Voor de Vastenactie zullen van- 
uit de MOV diverse acties in- 
gezet worden om het streefbe-
drag van € 12.500 te realiseren. 
Dat is mogelijk, immers we zijn 

nu met drie parochies: Sint Jan de Doper, H. Bar-
tholomeus en St. Barnabas. Als het ons lukt om 
dat bedrag bij elkaar te brengen, dan vult de Vas-
tenactie het aan tot € 19.000,-!

Om het streefbedrag te realiseren zullen wij aller-
lei acties ondernemen. Natuurlijk de deurcollec-
tes, verkoop van koekjes en planten, en een dag 
met Happen & Trappen door het Groene Hart. Een 
fietstocht langs diverse locaties waarbij een ac-
tiviteit is gericht op het project en afsluiten met 
een (Indische) maaltijd in de Doortocht. 

Wij hopen dat de oprichtster van het centrum, Zr. 
Jeannette van Paassen, een lezing kan geven, 
mits haar gezondheid het toelaat. Ook zal haar 
neef, kapelaan Van Paassen een enkele keer voor-
gaan om aandacht te vragen voor de actie. Houd 
de website van de parochies in de gaten en na-
tuurlijk de informatiebladen van de locaties zelf 
en de mededelingen tijdens de vieringen. Wij hou-
den u op de hoogte. Meer informatie vindt u ook 
op www.harapanjaya.nl. 

De MOV

Tatoeages zie je steeds meer. Ze drukken uit 
wat leeft in iemands hart: de naam van een 
geliefde, van je kinderen, van je voetbalclub 
of de motorclub. Op Aswoensdag laten we 
een kruisje op ons hoofd ‘tatoeëren’ om uit 
te drukken van Wie we houden, Wie wij willen 
volgen, Wie we laten leven in ons hart en onze 
geest: Jezus.

Ook onze kinderen willen wij op het hart drukken 
en in het hoofd prenten: ‘Jezus houdt van jou. 
Houd ook van Hem. Hij wil je helpen, troosten, 
blij maken, ook als je een ‘kruisje te dragen hebt’.' 
Daarom is er speciaal voor de gezinnen van onze 
parochie een Aswoensdagviering op 22 februari 
om 16.00 uur in de H.Josephkerk aan het Aalber-
seplein 2 in Gouda.

Pastor Kuipers

Een talent voor iedereen

Op televisie komen er regelmatig talentenshows 
voorbij. Er worden nieuwe zangers gezocht, mensen 
die het beste kunnen bakken of talenten waarvan we 
niet eens wisten dat het 
bestond. Onze huidige tijd 
lijkt erop gericht om ergens 
in uit te blinken. 
Maar wat als je merkt dat 
je lichaam achteruitgaat 
en je voor zorg afhankelijk 
wordt van andere mensen? 
Datgeen waar je vroeger zo 
handig in was, misschien 
zelfs in uitblonk, niet meer gaat? Ik ben overtuigd dat 
ieder mens talenten blijft houden.

In mijn huiskamervieringen komt de tekst van Matteüs 
25 wel eens ter sprake. De Bijbeltekst waarin talenten 
(daar muntstukken) verdeeld worden en hoe degene 
die ze inzetten beloond worden en degene die het 
verstopt gestraft wordt. Hoe gebruiken mijn bewoners 
hun talenten nog? In het gesprek moet ik ze dikwijls 
op gang helpen. Het is ingewikkeld om na te denken 
over waar je heel goed in bent, als er zo veel dingen 
niet goed meer gaan.

Voorzichtig begon er een vrouw: ze vond van haar 
buurvrouw dat ze zo mooi kon zingen. Een andere 
dame was best trots op haar breiwerk, ook al ging het 
vroeger wel beter. Een man durfde wel te zeggen dat 
hij van veel gebieden een hoop kennis had opgedaan. 
Daarnaast zat een man die zei dat zijn kinderen en 
kleinkinderen nog vaak advies aan hem vroegen. En 
een bewoonster die zelf niets wist kreeg van de zuster 
te horen dat ze altijd bereid is om te helpen met klus-
jes in de keuken en ze voert ze altijd perfect uit.

Soms moeten we verder kijken, ook in onszelf, de be-
scheidenheid zit wel eens in de weg als we zoeken naar 
een talent. Maar iedereen heeft ze. Dus een vraag aan 
u, lukt het u om - niet verstoord door lichamelijke ach-
teruitgang - de talenten te zien in ieder medemens?

Maaike van Dijk

Hoe gebruik jij je talent?

http://www.harapanjaya.nl
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De DOEKAT

Alpha is waardevol!

Ik geef het toe, ik wilde de blits maken, even 
laten zien dat ik niet van gisteren ben, dat ik 
het allemaal best nog kan bijhouden! Met het 
blauwe boekje in mijn hand zwaaide ik in de 
lucht en daagde, aan het einde van de cate-
chese op de Ankerzondag, de aanwezigen uit 
om datgene wat ze geloven en belijden om te 
zetten in concrete daden van geloof. Of zoals 
er in het mooiste stadion van Nederland ge-
zongen wordt: ‘Geen woorden maar (ook) da-
den’. 

De DOEKAT is een samentrekking van ‘doen’ en 
‘catechese’, zeg maar een soort bril waarmee je 
vanuit de Schift naar de samenleving kunt kijken. 
Een spoorboekje voor de uitwerking van wat be-
schreven staat in Beleidsnota bisdom Rotterdam, 
Wanneer hebben wij U gezien? - 2000, p. 13: de 
christelijke dienst van zorg, solidariteit en verzet 
ten behoeve van mensen in nood." De DOEKAT 
opent op toegankelijke wijze de katholieke sociale 
leer als basis voor diaconaal handelen.

Dat is een hele mond vol: de katholieke sociale leer 
van de kerk. Alsof we aan al die heiligen die ons 
als voorbeeld dienen in onze zorg voor de mede-
mens niet genoeg hebben. Bovendien, we doen 
de dingen gewoon omdat ze nu eenmaal gedaan 
moeten worden, en zijn we erfelijk belast met zor-
gen voor de ander. We dragen ons steentje bij aan 
een samenleving waarin ieder tot zijn recht komt, 
iedereen meetelt! 

Allemaal waar, maar we doen onszelf tekort als we 
niet een spade dieper durven te graven, het ka-

tholiek sociaal denken opdiepend om vanuit die 
bron woorden te ontvangen waarom we doen: de 
werken van barmhartigheid uit Matteüs 25 en het 
gebod om je naaste lief te hebben als jezelf (Mat-
teüs 22, 37-40).

De DOEKAT is een toegankelijke vertaling van de 
sociale leer van de Kerk en kerkelijke teksten, van 
‘Rerum novarum’ van paus Leo XII tot en met de 
teksten van paus Franciscus. Het geeft woorden 
aan de inzet van jouw ontvangen talenten om te 
bouwen aan het koninkrijk van God.

Maar, daar stond ik dan aan het einde van de ca-
techese van de Ankerzondag, zwaaiend met het 
blauwe boekje in mijn hand als een soort koop-
man des Konings. De DOEKAT is een uitgave van 

Adveniat, bla bla bla…. Toen iedereen 
richting kerk ging om met elkaar de 
Eucharistie te vieren kwam ze heel 
bescheiden op me af en zei: Rob, het 
is de DOCAT, in het Engels, je hebt de 
YOUCAT en nu dus de DOCAT…. Ook 
dat is een talent; met een vriendelijke 
glimlach iemand te corrigeren.

Rob Lijesen , pastoraal werker 

Speelfilm Don Bosco 

Na de films over Titus Brandsma, Franciscus en 
Johannes Paulus II kunt u op dinsdag 31 janua-
ri de speelfilm zien van Don Bosco. Don Bosco 
is de meest bekende priester die het opnam 
voor de verwaarloosde en geminachte straat-
jongeren in Turijn, die veelal in de jeugdarbeid 
zaten en niet naar school konden. Hij bracht 
de jongeren bijeen in jeugdhuizen 
en organiseerde sport voor hen. 
Wist u dat daaruit de voetbalclub 
Juventus is voortgekomen? Ju-
ventus betekent: jeugd. 

Hij kreeg echter veel tegenwerking 
van de rijken. Er werd zelfs een aan-
slag op hem gepleegd waar hij als 
door een wonder uit gered werd. Hij 
heeft de orde van de Salesianen op-
gericht. Vele ambachtsscholen zijn 
naar hem genoemd. In Dordrecht ook 
een basisschool. 

De film wordt vertoond op zijn feestdag, op 31 ja-
nuari, om 19.30 uur in de Johannes de Doperkerk 
in Boskoop, A.P. van Neslaan 50 en duurt 105 mi-
nuten. Vrijwillige bijdrage voor de koffie in de pau-
ze. Aanmelden is niet noodzakelijk maar is wel fijn 
voor de voorbereidingen. Dit kan via Boskoop@
SintJandd.nl of tel. 0172-212309.

Pastor Kuipers

Dan is het zover, 14 december, de laatste avond 
van deze Alphareeks. Het was een bijzondere tijd 
waarin we elkaar mochten leren kennen en ont-
moeten tijdens de maaltijd en in kleinere groepen. 
We hebben diverse sprekers mogen horen over 
verschillende geloofsthema´s. Er was ruimte voor 
gezelligheid, om te delen in vertrouwen en elkaar 
te leren kennen in geloof en als persoon. Enkele 
reacties van deelnemers die we vroegen wat het 
heeft betekend voor hen:

´Gevoel van thuis komen´
´God dichterbij ervaren´
´Een gemeenschap gevoel´
´Ik ben wakker geschud´
´Bewustwording van verschillende aspecten 
in mijn geloof´

´Leren bidden op verschillende manieren´

Een laatste reactie: ´Een aanrader voor ieder-
een!´ Dat is mooi, want Alpha gaat door! In april 
2023 zullen we starten met een nieuwe reeks. 
Deze keer in Waddinxveen bij de Victorkerk op de 
maandagavond. Ben je nieuwsgierig? Kom naar 
de startavond op 27 maart en proef wat het is 
om deel te nemen aan Alpha. Wij als Alphateam 
voelen ons gezegend dat we een bijdrage mogen 
leveren aan dit project en heten je welkom. Schuif 
aan!

Laura van Steekelenburg

Meer weten over Alphacursus? 
Lees meer op de website www.
sintjandd.nl, onder het tabje ‘Vol-
gende stap’.

Paus Franciscus

mailto:Boskoop%40SintJandd.nl?subject=Speelfilm%20Don%20Bosco
mailto:Boskoop%40SintJandd.nl?subject=Speelfilm%20Don%20Bosco
http://www.sintjandd.nl,
http://www.sintjandd.nl,


9

P
ar

o
ch

ie
n

ie
u

w
s

8

P
aro

ch
ie

n
ie

u
w

s

Het toch al uitgebreide ABC van de rooms-ka-
tholieke kerk is verrijkt met een nieuw woord: 
synodaliteit. Sinds 2021 zijn we, zoals het 
heet, 'in synode'. En als het synodale proces in 
2024 afloopt, is de bedoeling dat ook daarna 
de gelovigen betrokken worden in het uitzet-
ten van de koers van de kerk. 

Synodaliteit vraagt een ingrijpende cultuurveran-
dering. Leiders moeten meer inzetten op overleg en 
participatie dan nu het geval is. Wat de gelovigen 
betreft: bij een synodale kerk hoort het om je uit te 
spreken en je gedachten te delen. En bovendien is 
de bedoeling dat in luisteren gezocht wordt naar 
wat God ons te zeggen zou kunnen hebben. 
De bedoeling van het boek ‘Op weg naar een luiste-
rende kerk’ is om de Nederlandse en Vlaamse kerk 
te steunen bij dit avontuur. Als redacteurs wilden 
we laten zien dat synodaliteit weliswaar nieuw aan-
voelt (en ook nieuw is), maar dat er volop aankno-
pingspunten zijn in de christelijke traditie. 
Midden in het boek staat een drieluik met bijdra-
gen van drie verschillende religieuze tradities: de 
trappisten, dominicanen en jezuïeten. Alle drie heb-
ben synodaal-achtige manieren van bestuur, met 
ruimte voor inspraak en overleg en samen de weg 

zoeken. Tegelijkertijd 
zijn ze alle drie heel 
anders.
Het meest specta- 
culaire hoofdstuk 
is van de hand 
van de Chileense 
professor Sandra  
Arenas, die schrijft 
over de kerk in 
haar land. Toen 
het helemaal mis- 
ging met bisschopsbenoemingen, 
is een groep gelovigen begonnen zélf synodes te  
organiseren: Sínodos autoconvocados.
Het boek is weliswaar geschreven door experts ter 
zake, maar gesteld in een toegankelijke taal. Mijn 
hoop – en die van mijn mederedacteurs – is dat het 
een bemoedigende kennismaking is met de rijkdom 
en diversiteit van synodale tradities.  

Jos Moons SJ

Op weg naar een luisterende kerk. Synodale ervaringen 
in verleden en heden, red. Jos Moons, Sjoerd Mulder, 
Karim Schelkens (Halewijn/ KokBoekencentrum, 2022), 
295 blz.

Nacht van de Stille Omgang

Een luisterende kerk Elisabethcertificaat

Op zaterdag 26 november heeft bisschop Van 
den Hende twee Elisabethcertificaten uit-
gereikt aan onze parochie. Als dank voor de 
diaconale activiteiten, die aansluiten bij de 
campagne ‘Together We’ van Caritas. De Elisa-
bethcertificaten verwijzen naar de heilige 
Elisabeth van Thüringen, die bekend staat om 
haar buitengewone zorg voor armen en zieken.
 
Vele vrijwilligers van verschillende parochies uit 
het bisdom verzamelden zich in de Sint Caeci-
liakerk in Rotterdam. Daar nam de bisschop de 
aanwezigen eerst mee in de sociale leer van de 
katholieke kerk. Een leer over armoede en rijkdom, 
de economie, sociale instituties en de staat. Na 
de encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII 
hebben ook zijn opvolgers hun visie op deze leer 
beschreven. Paus Franciscus schreef Laudato Si 
en Fratelli Tutti. 
 
Vervolgens presenteerden drie parochies zich 
met hun diaconale projecten. Tineke Verbakel 
beet de spits af over het project de Groene Kerk  
in Boskoop. Vervolgens vertelde de katholieke 
charismatische gebedsgroep van de Afrikaanse 
katholieke gemeenschap St. Charles Luanga in 
Den Haag hoe zij binnen hun hechte gebeds-
groep het bidden combineren met caritas. Tot 
slot vertelde het JOKO-koor uit Krimpen a/d IJs-
sel welke activiteiten zij ontplooit om geld in te 
zamelen voor de Nacht van de Vluchteling.
 
Geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper ont-
ving een Elisabethcertificaat voor het project de 
Groene Kerk. De H. Joannes de Doperkerk in Bos-
koop sloot zich als eerste katholieke kerk in het 
bisdom Rotterdam aan bij de Groene Kerkenactie 
en ging actief aan de slag met duurzaamheid, so-
ciale rechtvaardigheid en het vergroenen van de 
eigen gemeenschap. 

Elk jaar wordt minstens één duurzame stap ver-
wacht op het gebied van inkopen, omgaan met 
geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebespa-

ring en -opwekking en omgang met de natuur. In 
de afgelopen jaren heeft de parochiekern deze 
stappen ook gezet, zoals bijvoorbeeld de aan-
leg van een appeltuin met opbrengst voor de 
Voedselbank, zonnepanelen op het dak van de 
parochiezaal, een groene activiteit op de jaar-
lijkse startzondag, rubriek in het parochieblad 
met praktische tips, aandacht voor bedrijven en 
mensen die iets bijzonders doen op milieuge-
bied, ondersteuning van El Arbol in Nicaragua 
met aandacht voor biologische producten en tuin 
en bekendheid geven aan de ecologische voet- 
afdruk.
 
Het tweede Elisabethcertificaat is voor de diaco-
nale activiteiten die vallen onder het parochie-
brede project van de Sint Jan de Doper parochie: 
Zien-bewogen worden-in beweging komen en 
een beetje rap ook! Bijvoorbeeld het sponta-
ne inzamelen van slippers en schoenen voor de 
vluchtelingen op de asielboot in Gouda. Het uit-
delen van een paaswens in hun eigen taal aan 
alle vluchtelingen uit Oekraïne en de vijfhonderd 
scouts van de Schouw in Boskoop, die in hun 
Sint Jorisdagviering in de H. Joannes de Doper-
kerk artikelen voor de persoonlijke verzorging van 
vluchtelingen inzamelden. En tot slot het draai-
boek dat de parochie heeft ontwikkeld voor een 
wereldwake: een gebedsviering na een ramp. 
Ook de verrassende flashmob voor de vrede, die 
in oecumenisch verband werd gehouden, is een 
goed voorbeeld. Laat dit Elisabethcertificaat een 
aanmoediging zijn om snel en gericht te reageren 
op wat er om ons heen gebeurt.

Zita Kolder, Tineke Verbakel 
en Rob Lijesen, pastoraal werker

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart 
2023 willen wij met onze parochie de Stille Om-
gang in Amsterdam lopen.

Tijdens de jaarlijkse Stille Omgang gedenken dui-
zenden gelovigen uit het hele land een hostiewon-
der dat in 1345 in Amsterdam plaatsvond. Sinds de 
middeleeuwen werd dit voorval herdacht met een 
jaarlijkse sacramentsprocessie, waarbij de route 
werd gelopen die ook de hostie zou hebben afge-
legd. Toen er na de reformatie echter een proces-
sieverbod kwam, begonnen katholieken de route  
’s nachts in het geheim te lopen. Hieruit is de Stille 

Omgang ontstaan. Op de website www.stille-omgang.
nl kunt u hier meer informatie over vinden.

Wilt u ook meelopen? Dan kunt u zich alvast op-
geven via e-mail: stilleomgang@sintjandd.nl. Voor 
meer info kunt u ook bellen met 06-11 37 88 32. De 
exacte kosten zijn nog niet bekend maar dat zal rond 
€ 16,00 zijn. Wij verzorgen busvervoer van Gouda 
(H. Josephkerk) naar Amsterdam en terug. Nadere 
details zoals exacte vertrektijd en programma zul-
len nog volgen via de nieuwsbrieven en website. De 
omgang zelf duurt ongeveer een uur.

Paul Moolenkamp

http://www.stille-omgang.nl
http://www.stille-omgang.nl
mailto:stilleomgang%40sintjandd.nl?subject=
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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: ................................ Ali Sluis
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  .............................
kerkbalansbodegraven@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 

Vaandel Vrouwenvereniging KVG

Vorig jaar is het KVG (Katholiek 
Vrouwen Gilde) helaas opgeheven. 
In 2019 heeft het Vrouwengilde 
nog hun 100-jarig jubileum fees-
telijk kunnen vieren. Onlangs heb-
ben zij enige mappen met foto’s 
en andere documentatie in ons 
kerkarchief ondergebracht, waar-
onder ook een prachtig vaandel. 
Dit vaandel is in gebruik genomen 
bij de oprichting op 23 november 
1919. Op het vaandel een afbeel-
ding van Maria met kindje Jezus. 
Het vaandel hangt nu in de Willi-
brorduskerk naast de ingang naar 
de pastorie. Het is echt de moeite 
waard om te bekijken.

Ans Scheer en Piet Boers

Ò

Lourdes, we gaan! 

Zaterdagochtend 29 april, bij het krieken van 
de dag, zal de bus ons naar het treinstation 
in het Noorden van Frankrijk brengen. Daar 
stappen we op de TGV  de Train à Grande Vites-
se! In die trein zitten pelgrims uit het aarts-
bisdom en uit parochies van ons eigen bisdom. 
Zaterdag 6 mei zult u weer thuis zijn als de 
dag ten einde loopt.

Omdat onze bedevaart precies in de meiva-
kantie valt, nodigen we alle generaties uit. Een 
mooie gelegenheid om als grootouders, kinderen 
en kleinkinderen samen op reis te gaan naar de 
plaats waar de heilige Bernadette de mooie Dame 
mocht zien. Natuurlijk is er voor de jongste gene-
ratie een apart programma.

Tijdens de bedevaart staat de ontmoeting met 
Maria in de grot in Lourdes centraal. Hoogtepunt 
wordt dan ook zeker de openluchtmis bij de grot 
waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette 
verscheen. Maar ook de deelname aan de inter-
nationale mis, de dagelijkse lichtprocessie en de 
sacramentsprocessie behoren tot de vaste in-
grediënten van de bedevaart.

De prijzen voor deze bedevaart zijn als volgt: 
• Volwassenen betalen € 995,- per persoon o.b.v. 

een tweepersoonskamer in een driesterrenhotel. 
• Jongeren (tussen de 12 en 25 jaar) betalen  

€ 695,- p.p. o.b.v. een tweepersoonskamer in 
een driesterrenhotel. 

• De toeslag voor een eenpersoonskamer is  
€ 170,-. De prijs is volpension, dus alle maaltij-
den in ons hotel zijn inbegrepen.

Omdat we per TGV reizen geldt dat u zelfstan-
dig de bus en de TGV dien in- en uit te kunnen 
stappen. Het meenemen van een eigen rolstoel 
of rollator in de TGV is niet mogelijk behoudens 
uitzonderlijke gevallen en vooraf overleg. Deze 
hulpmiddelen zijn in Lourdes gratis te leen van het 
Huis voor de Pelgrim.

U kunt zich online inschrijven op de website: www.
huisvoordepelgrim.nl. Boek de 8-daagse reis per 
TGV. Vermeldt altijd duidelijk dat u tot de groep 
‘Gouda’ behoort. Wilt u een inschrijfformulier ont-
vangen? Mail dan naar bedevaart.lourdes@sint-
jandd.nl. 

Namens de werkgroep, Margrit en 
Robert Snoeren, Angelique Deichmann, 

Rob Lijesen, pastoraal werker

Gratis en goedkoop en niet alleen in Gouda!

De titel van het boekje is 
eigenlijk ‘Gratis en goed-
koop in Gouda’ en is be-
doeld voor iedereen die 
met weinig geld moet of 
wil rondkomen. Veel van 
de tips gaan over de stads-
grenzen heen en zijn dus 
ook heel goed bruikbaar voor 
niet-Gouwenaren. 

Eén tip ontbreekt: het koken van 
een hard eitje met zo min mo-
gelijk gasverbruik. Laat je eitje  

1 minuut koken, gas uit en 8-9 mi-
nuten in het hete water laten lig-
gen in een afgesloten pannetje. 
Dan eruit halen en laten schrik-
ken. Eet smakelijk. 

Het zes hoofdstukken tellen-
de boekje over eten en drinken, 
spullen, diensten, sport/vrije 
tijd, vervoer en wonen ligt bij 
de ingang van uw kerk en is ook 
in te zien op de website van de 
parochie. 
Rob Lijesen, pastoraal werker

Actie Kerkbalans 2023 

Januari is traditioneel de 
maand van de Actie Kerkba-
lans. Dat is dit jaar niet anders. 
Toch is het dit jaar iets anders 
dan voorgaande jaren. Als u 
deze Voorloper leest, heeft u 
de envelop of e-mail misschien 
al ontvangen, en de brochures 
al doorgenomen. Toch wil ik u 
graag opmerkzaam maken op 
een paar speciale punten.

Als locatieraad prijzen wij ons 

heel gelukkig met een heel sta-
biele bijdrage in de Actie Kerk-
balans in de afgelopen jaren. Het 
begrote bedrag wordt vrijwel elk 
jaar gehaald. Maar voor de uitga-
ven hebben wij wel zorgen: vooral 
over de energiekosten. Ons con-
tract liep per einde vorig jaar af, 
en hoewel wij een nieuw eenjarig 
contract hebben afgesloten zijn 
de kosten explosief gestegen. 
Zonder maatregelen te nemen 
zouden wij in de wintermaan-

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:kerkbalansbodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
mailto:lnothoog%40xs4all.nl?subject=
mailto:doortocht%40kpnmail.nl?subject=
mailto:redactie.bodegraven%40sintjandd.nl%20?subject=
http://www.huisvoordepelgrim.nl
http://www.huisvoordepelgrim.nl
mailto:bedevaart.lourdes%40sintjandd.nl?subject=
mailto:bedevaart.lourdes%40sintjandd.nl?subject=
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Levende Kerststal 2022 

Ò

den per viering € 325,- gaan 
betalen in plaats van € 75,-.

Door de volgende maatregelen 
proberen we door de wintermaan-
den te komen. 

• de kerk alleen nog tijdens de 
weekendviering te verwarmen, 

• fleecedekens uit te reiken tij-
dens de viering,

• een graad lager te stoken,
• korter te stoken (30 minuten 

vooraf in plaats van een uur 
vooraf en tot 10 minuten voor 
het  einde van de viering), 

• geen andere stookmomenten 
meer te hebben (dus ook niet 
bij het schoonmaken of tijdens  
oefenavonden van de koren)

Dat de energierekening zal stij-
gen zal duidelijk zijn; we moeten 
ook veel meer voor de stroom 
gaan betalen, en het licht uitla-
ten kan niet. 

Ik wil ook terugkomen op de toren. 
Wellicht heeft u ze al eens gezien, 
de scheuren boven de biechtstoel, 
ze lijken er al heel lang zo te zitten. 

Ook boven de Mariakapel zijn ze 
duidelijk te zien.
Na het onderzoek van de Monu-
mentenwacht in 2020 zijn er op 
vijf plaatsen zgn. scheurwijd-
te-meters geplaatst. Ook zijn er 
meetpunten in en aan de kerk 
gemonteerd om de verzakking te 
volgen. Daaruit blijkt dat de toren 
langzaam maar zeker verzakt en 
voorover van de kerk af beweegt. 
Inmiddels zijn wij in overleg met 
een constructiebureau. 

In januari wordt er weer geme-
ten. Als blijkt dat de verzakking 
doorgaat, dan zullen we een fun-
deringsonderzoek moeten doen. 
Middels graafwerkzaamheden 
zullen we de constructie van de 
toren blootleggen, de kwaliteit 
van de fundering bekijken, en een 
plan maken om de verzakking tot 

staan te brengen. Een reële kos-
tenschatting is in dit stadium nog 
niet te maken. Maar u zult begrij-
pen dat dit een grote kostenpost 
dreigt te worden. Wij hebben een 
reservering 'Groot-Onderhoud', 
maar die is niet onuitputtelijk. 

Wellicht kunt u beide punten 
meenemen in de bepaling van uw 
bijdrage Actie Kerkbalans 2023? 
Verder heeft u eind vorig jaar alle-
maal tweemaal €190 van de over-
heid ontvangen ter compensatie 
van de energiekosten. Als u deze 
compensatie niet nodig heeft, en 
nog niet besteed, kunt u daarbij 
ook wellicht aan de kerk denken. 
U kunt bijgaande QR-code gebrui-
ken om uw Kerkbijdrage 2023 over 
te maken. 

Ad van Leeuwen, 
Penningmeester Bodegraven

Ò

Eerste Kerstdag vond na twee 
jaar afwezigheid de Levende 
Kerststal weer plaats. Het was 
nog even spannend of er veel 
bezoekers op af zouden komen, 
want de start was nogal nat. De 
herders buiten hadden het niet 
makkelijk. Maar het bezoeken 
van de Levende Kerststal is voor 
veel mensen zo'n traditie, het 
loopje naar de kerk zat er nog in. 

De twee Romeinen bij de ingang 
hebben maar liefst 1030 bezoe-
kers geturfd. Binnen was het 
duidelijk kouder dan andere jaren, 
maar de warme chocolademelk 
en de hele entourage maakten 
dat helemaal goed. Het was een 
sfeervolle middag, van begin tot 
het traditioneel mooie einde met 
het zingen van Stille Nacht bij de 
stal. Sandra Noy heeft de Le-

vende Kerststal van 2022 voor de Voorloper ge-
tekend, dankjewel. En dank aan iedereen die meege-
werkt heeft aan deze traditie, de organisatoren, de 
mensen in de stal, de opbouwers, de afbrekers, het 
gelegenheidsorkest, het gelegenheidskoor en ieder 
die ik vergeten ben.

Anne-Marieke Kromwijk

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

Kerkestafette 

Wij bezoeken voor de Kerk- 
estafette over het algemeen 
parochianen die vrijwilligers-
werk doen in onze geloofs-
gemeenschap. Arja Reiche is 
daarop een uitzondering, maar 
we willen haar graag beter le-
ren kennen.

Kun je ons vertellen waarom jij 
mee wilde werken aan deze kerk- 
estafette?
Ik was verrast toen Nico mij vroeg 
voor de kerkestafette. Nico vindt 
dat ik heel veel vrijwilligerswerk 
doe. Vandaar.

Wil je iets vertellen over jezelf?
Ik ben geboren in 1960 in Alphen  
aan den Rijn en woon nu 39 jaar 
in Bodegraven. In 1983 ben ik ge-
trouwd met Ernst. Samen hebben 
we twee kinderen, Peter en Ma-
rieke. Sinds kort zijn wij de trot-
se en dankbare grootouders van 
onze kleinzoon Felix. Ernst leerde 
ik kennen bij de KPJ in Alphen 
aan den Rijn waar ik dansles gaf.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk al 32 jaar in Vijverhof en 
ben oproepkracht bij de dagbe-
steding De Romein in de Rijn-
gaarde. Ook geef ik individuele 
begeleiding bij mensen thuis. In 
Alphen aan den Rijn heb ik de 
opleiding gedaan in Verpleeg-
huis Oudshoorn, daarna ben ik 
gaan weken bij Landgoed Ursula 
in Nieuwveen. Ursula valt onder 
Ipse de Brugge. Ook heb ik zeven 
jaar gewerkt in het Verzorgings-
huis St. Joseph in Alphen aan 
den Rijn.

Waarom heb je gekozen voor dit 
beroep?
Als kind wilde ik al kinderver-
zorgster worden. Toen ik 18 jaar 
oud was ben ik de opleiding gaan 
doen voor ziekenverzorgster. Tij-
dens mijn opleiding kwam ik in 
aanraking met de ouderenzorg. 
Ik heb het juiste beroep gekozen 
en vind het heerlijk om dit werk te 
doen. Vooral het werken op ver-
schillende locaties is erg leuk.

Wat is jouw binding met de kerk?
Het is fijn om bij de kerk te horen. 
Dat er in de kerk nu een livestream 
is, is voor sommige mensen een 
uitkomst, maar voor mij geeft 
dat geen verbinding met de kerk. 
Ik ben graag aanwezig in de kerk 
en voel me dan meer verbonden. 
Ernst en ik volgen nu samen de 
Alphacursus in Gouda.

Doe je vrijwilligerswerk voor een 
vereniging of ben je mantelzor-
ger?
Mijn schoonmoeder woonde in 
Verpleeghuis Oudshoorn. Ik ben 

haar mantelzorger geweest sa-
men met haar dochter. Zij is he-
laas pas overleden. Ik ben ook 
mantelzorger geweest voor mijn 
eigen moeder, zij is ook overleden. 
Verder zit ik in het bestuur van de 
personeelsvereniging en organi-
satiecommissie van Vijverhof.

Waar word je blij van?
Van mijn werk word ik blij. Ook van 
de natuur zowel in het voorjaar 
als de herfst. Fietsen en wande-
len doe ik ook graag. En van tui-
nieren word ik ook blij.

Heb je nog leuke hobby's waar-
over je wilt vertellen?
Ik zit graag achter de naaimachi-
ne om zo af en toe een klusje te 
doen voor mijn kinderen of fami-
lie. Verder is de Body Balance op 
de sportschool een fijne bezig-
heid.

Wil je verder nog iets vertellen?
Ik vind het leuk om met vriendin-
nen te gaan lunchen of fietsen. 
Wij hebben een vriendinnenclub-
je en kennen elkaar al vanuit onze 
KPJ-tijd zo’n 40 jaar geleden en 
doen geregeld leuke dingen sa-
men.

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Ali Sluis.

Ò

Familieberichten
Overleden
Dhr. J.J. (Jasper) van Diemen
Mevr. C.M. Stigter-van Kippersluis
Mevr. C.J.M. (Corry) Disseldorp- 

Wolswijk
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Over ons

Als ik dit schrijf is het vlak voor 
Kerstmis en verheugen we 
ons op een Kerstmis zoals van 
voor de coronatijd. We kunnen 
weer samenkomen met familie 
en vrienden. We kunnen weer 
de vieringen houden zoals dat 
was. Samen met de geloofsge-
meenschap, samen met de be-
zoekers en vooral, zonder be-
perkingen. Kindje Wiegen kan 
gelukkig weer en een oudjaars-
viering met onze gebedsleider. 

Zo aan het einde van het jaar ont-
kom je niet aan terugkijken op 
een bijzonder jaar. Het begon nog 
met het rekening houden met co-
rona. Daarna kwam er een tijd van 
meer activiteit en eigenlijk, u zult 

het herkennen, een inhaal, een 
extra drukte. 
In Boskoop werd dit jaar het 
800-jarig bestaan gevierd met 
veel succesvolle activiteiten. Ook 
de kerken en moskee gingen in 
dat kader een vruchtbare samen-
werking aan. Zo kwam er onder 
andere een mooi kerkenpad op 
Open Monumentendag. Verwacht 
wordt, dat dit blijvend wordt en er 
is een zaadje geplant voor meer 
samenwerking. Dit jaar was brui-
send en met meer samenwerking. 
Dat geeft perspectief voor de 
toekomst. 
We hebben bijzondere vieringen 
meegemaakt, zoals de Joris- 
dagviering, waarbij zoveel toile-
tartikelen verzameld werden voor 
de vluchtelingen. Ook weer een 
drukbezochte Poolse voedsel- 

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015
mailto:boskoop%40sintjandd.n?subject=
mailto:boskoop%40sintjandd.nl%20?subject=kopij
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ALLERZIELEN 2022

'Omzien en vooruitkijken'

Parochiële Charitias Instelling (P.C.I.)

Bonte Grijzen

In een eerdere Voorloper heeft 
u kunnen lezen over het onder-
zoek van de familie Van Hooff 
naar de decoraties van Wim van 
Hooff in onze kerk. Op zaterdag 
12 november is het boek ‘Bonte 
Grijzen, de kleuren van Wim van 
Hooff en de Bossche school’ 
gepresenteerd.

Wim van Hooff (Vught,1918-2002) 
was een van de meest uitgespro-
ken en toonaangevende kleurad-
viseurs van de tweede helft van 
de twintigste eeuw. Komend uit 
het schildersambacht ontwikkel-
de hij een eigen visie op het ge-
bruik van kleur in de architectuur 
en de gebouwde omgeving. Met 
zijn omvangrijke oeuvre van rond 
de tweeduizend projecten was 
hij bepalend voor het ingetogen 
kleurenpalet dat vooral de archi-
tectuur karakteriseert van de Bos-
sche School, een unieke stroming 
in de Nederlandse architectuur.

Zijn evenwichtige kleurensem-
bles worden tot op de dag van 
vandaag toegepast in historische 
en eigentijdse stedelijke omge-
vingen. Bovendien liet hij zijn 
sporen na in de naoorlogse res-
tauratie en versobering van meer 
dan honderd kerkgebouwen. De 
iconische gebouwen van de Bos-
sche School hebben inmiddels 
een beschermde status gekregen 
en bij hun onderhoud, restauratie 
én het klimaatbestendig maken is 
diepgaande kennis van het kleur-
gebruik onontbeerlijk.
Deze rijk geïllustreerde publica-
tie analyseert de visie en theorie 
van Van Hooff over kleur en de 
toepassing ervan aan de hand 
van zijn werk in gebouwen, ste-
den en kerkrestauraties. Ook is 
er een uitgebreid overzicht van 
zijn decoratieve en vrije werk én 
een bijlage met zijn belangrijkste 
projecten. Zo levert dit boek een 
bijdrage aan het ontsluiten van 
dit uitzonderlijke erfgoed.
Het is een prachtig boek gewor-

den met daarin twee pagina’s met 
tekst en foto’s over onze kerk en 
het werk van Wim van Hooff en 
nog enkele losse foto’s. Wat nog 
niet zo bekend is voor iedereen is 
dat de onderzijde van het doop-
vontdeksel een bijzondere schil-
dering van Wim van Hooff bevat. 
Wim van Hooff heeft in zijn oeu-
vre verschillende stilistische vo-
gels geschilderd zoals de duiven 
aan de onderzijde van ons doop-
vontdeksel. Het boek is in te zien 
op het secretariaat van de kerk en 
is te bestellen via berneboek.com, 
EAN: 9789462087323.

Familieberichten

Gedoopt
Chester Dijksman

Overleden
Dhr. P.J.M. (Peet) Kroesmeijer

De uitnodiging van de waarne-
mend voorzitter van de locatie-
raad aan de eerste lezers om 
de namen te noemen van over-
leden parochianen vanaf 1923, 
was op 2 november jl. om 14.00 
uur de start van een bijzondere 
Allerzielenherdenking. 

Mede in het kader van de Boskoop 
800-viering had de werkgroep 
Allerzielen gekozen voor een her-
denking van alle overleden paro-
chianen. Het oorspronkelijk plan 
om dit te doen vanaf 1865 moest 
echter worden losgelaten. Er was 
registratie vanaf 1923 beschik-
baar.
Mensen uit de eigen geloofsge-
meenschap en diverse verte-
genwoordigers uit de Boskoopse 
samenleving (o.a. Boskoop 800, 
De Schouw, de Krooshappers) 
noemden de ongeveer 2.000 na-
men. Tijdens de lezerswisselin-
gen waren er bloemen en zong 
Kees Vreeburg een passend lied. 

De emoties bij het noemen van de 
vele jonge leeftijden van overle-
denen, zeker die uit de jaren der-
tig en veertig, waren hoorbaar en 
voelbaar.
Rond 17.30 uur werd het eerste 
deel van de herinnering afgeslo-
ten met een stemmig uitgevoerde 
'Last post' door trompetter Eric 
Bontekoe. Vanaf 19.00 uur werden 
de namen genoemd vanaf 2017 
waarna een afsluitende viering 
plaatsvond waarin de overlede-
nen uit dit jaar werden herdacht. 
Oud-pastor Marijke Ameling deed 
in deze viering de overweging. Zij 
ontmoette op deze herdenkings-
dag veel bekenden en het voel-
de voor haar zoals ze zei als een 
'weer thuiskomen'. 
De gastvrouwen mochten in 
middag- en de avondherdenking 
ongeveer 300 mensen welkom 
heten. De gehele Allerzielenher-
denking werd in een sfeervolle 
livestream uitgezonden en door 
velen thuis gevolgd. Een aantal 

interessante historisch aspec-
ten die tijdens de voorbereiding 
naar voren kwamen, werden in 
een vouwblad opgenomen. Het 
vouwblad is beschikbaar op het 
secretariaat.
De emotionele en religieuze be-
leving bleek tijdens en na de vie-
ring: 'Als vooruitkijken je bang 
maakt en achteromzien je pijn 
doet, kijk dan omhoog, God zal je 
helpen'. Wat rest is een woord van 
dank aan al degenen die hielpen 
om deze bijzondere herdenking te 
realiseren. Het werd en was een 
echt gemeenschapsgebeuren!

Werkgroep Allerzielen
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zegening op Stille Zaterdag. 
Een indrukwekkende Allerzielen-
herdenking in het kader van Bos-
koop 800. 
We kregen bezoek van zoon en 
dochter van Wim van Hooff, de-
coratieschilder van de Bossche 
School, en samen met hen ont-
dekten we hoeveel mooie schil-
deringen en voorwerpen deze 
kunstenaar in onze kerk heeft ge-
maakt. En het leidde tot waarde-
volle vermeldingen in het recent 

uitgebrachte boek, waarover u 
een apart artikel leest. 
Voor het Groene Kerk zijn, in-
middels toch een merkteken van 
onze kerk, kregen we een Elisa-
bethcertificaat. De zesde kerst-
stalroute werd gehouden, dit keer 
ook samen met de Protestante 
Gemeente Boskoop. 
We kijken vooruit en zien uit naar 
veranderingen, die ertoe doen om 
die kerk te blijven zijn, die we ook 
daadwerkelijk willen zijn: open 

en naar buiten gericht, groen en 
optimaal gebruik makend van 
ons mooie, moderne en veelzij-
dige gebouw, ook voor en naar 
de jeugd gericht. Wij kunnen dit 
niet alleen, maar hebben u nodig 
om met ons mee te praten en te 
doen. Laat onze kerk in Boskoop 
een bron van activiteit zijn als 
verrijking ook van uw leven!

Namens locatieraad en 
pastoraatgroep, Tineke Verbakel 

In 2022 zijn wij als P.C.I. op meer-
dere fronten actief geweest. En-
kele keren zijn we personen finan-
cieel bijgesprongen. Afgelopen 
december hebben we behoorlijk 
wat huishoudens verrast met 
een gift. En zijn we gestart met 
de Voedsel Deelkast. Waren we in 
het begin terughoudend, nu lijkt 
het toch een succes te worden. 
Er wordt gebracht en gehaald uit 
de kast. Precies zoals we het be-
doeld hadden. En is de kast wat 

leger dan zorgen wij als P.C.I. voor 
nieuwe producten.

Daarnaast hebben we in samen-
werking met vier andere kerken in 
Boskoop een leuke kerstattentie 
voor 80-plussers verzorgd. De 
kosten voor deze attentie komen 
overigens niet ten laste van onze 
P.C.I.-rekening.      
   
Om dit alles te bekostigen vragen 
we uw bijdrage. Dit is gelukkig 

ruimhartig gedaan in het groene 
mandje tijdens de kerstvierin-
gen. Er is € 3.052,83 opgehaald. 
Mocht u niet in de gelegenheid 
geweest zijn om bij te dragen 
tijdens de vieringen maar draagt 
u onze activiteiten een warm 
hart toe dan kunt u alsnog een 
gift overmaken op onze rekening 
NL52RABO0108502155 t.n.v. R.K. 
parochie charitas instelling. 

Anne Bontekoe, Trudy 
Nederhof, Hilda Mathot

http://berneboek.com
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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
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Het is niet meer vanzelfspre-
kend dat iedereen contant geld 
bij zich heeft. Steeds meer 
mensen betalen met de bank-
pas. Voor die mensen hebben 
we goed nieuws, want u kunt 
ook met uw mobiele telefoon 
doneren. Dat doen wij samen 
met Givt, het bedrijf dat deze 
oplossing maakt. Geven via 
Givt is volledig anoniem. 

Wilt u hiervan gebruik maken, 
dan heeft u de Givt-app nodig en 
deze is te downloaden op www.
givtapp.net/download. Daarna 
kunt u zichzelf registreren als 
gebruiker door uw gegevens een-
malig in te vullen.
 
U kunt vanaf 24 december 2022 
ook via Givt doneren via de zen-
der in het collectemandje.
Open de Givt-app, selecteer het 
bedrag dat u wilt geven en kies 
vervolgens de manier van geven: 

Collectiemiddel. Beweeg uw te-
lefoon langs een collectezender 
die in de collectemandjes zitten. 
Het gekozen bedrag wordt op-
geslagen, van uw bankrekening 
afgeschreven en aan de collec-
terende organisatie overgemaakt.  
Wanneer u op het moment van 
geven geen internetverbinding 
hebt, wordt de opdracht op een 
later moment bij het heropenen 
van de app verstuurd. Bijvoor-
beeld als u thuis bent en weer 
gebruik maakt van WiFi.
Ook via de livestream (www.kerk-
omroep.nl/#/kerken/00015) kunt 

u op deze manier bijdragen aan 
de collecte. Kies dan voor de op-
tie 'QR-code'. 
Heeft u vragen of wilt u geholpen 
worden bij het installeren en re-
gistreren van de Givt-app? Dan 
kunt u contact opnemen met de 
penningmeester via penning-
meester.boskoop@sintjandd.nl. 
Blijft u liever contant geven? Dat 
is geen probleem, want naast het 
geven met uw telefoon kunt u 
altijd contant geld geven aan de 
collecte.

Annette Coers, penningmeester 

Expositie

Vanaf half januari 2023 vindt u 
een nieuwe expositie in de pa-
rochiezaal. De exposant stelt 
zich hier aan u voor.

Ik ben Ineke Roedoe-van Dam. 
Geboren en getogen in de Gou-
westraat in Boskoop. Na mijn pen-
sionering ben ik begonnen met 
een introductiecursus schilderen. 
Dat was in het najaar van 2011, 
bij Boskoop Creatief. Dit beviel zo 
goed dat ik me voor de volgende 

wat langere cursus bij Boskoop 
Creatief heb ingeschreven en 
toen ben ik niet meer weggegaan. 
Ook omdat de sfeer 
op de cursussen zo 
gezellig is. Het geeft 
zoveel voldoening 
lekker met kwast en 
verf bezig te zijn. Ik 
werk meestal met 
acrylverf en soms 
ben ik lekker bezig 
met houtskool. Het 
impressionisme vind 
ik het leukst om te 

doen, al blijf je steeds uitstapjes 
maken naar andere stijlen. Heel 
veel kijkplezier bij deze expositie.

Digitaal collecteren 

Agenda

26 januari: Thema-avond ‘Kerk in 
de wijk’ 
22 april: Ontmoetingsdag

Het missieteam, 
voor mensen met een missie

Bij het opzetten van de missio-
naire parochie zijn we gaan wer-
ken in teams. De vrijwilligers 
zijn onderdeel van een team en 
de teamleiders (coördinatoren) 
vormen het coördinatieteam.

Vorige keer heb ik meer verteld 
over het zorgteam en ook verteld 
dat eigenlijk elke parochiaan in 
dit team past omdat we allemaal 
zorg hebben om en voor elkaar. 
Voor iedereen die meer wil doen 
is er het missieteam. In het ver-
antwoordingsdocument over de 
parochievernieuwing hebben we 
dit als volgt omschreven: 'Het pri-
maire doel van het missieteam is 
rechtvaardigheid brengen in de 
wereld. Mensen in dit team asso-
ciëren ‘Kerk-zijn’ over het alge-
meen met ‘een verschil maken in 
de wereld’. Het missieteam is er 
om te werken aan een rechtvaar-

dige wereld, zowel ver weg als 
dichtbij. Teamleden zijn geraakt 
door onrecht en willen samen een 
verschil in de wereld maken. Dit 
kan door diaconale taken vorm te 
geven, via o.a. parochiële charitas, 
het noodfonds, ondersteuning 
van de Voedselbank en aanhaken 
bij activiteiten als de Advents- en 
Vastenactie.'  
Ik wil er even één uitlichten: De PCI 
of parochiële charitas instelling. 
Een ingewikkelde naam en als je 
wil uitleggen wat de PCI allemaal 
doet heb ik een stukje van hun 
website overgenomen: 'PCI-Gou-
da helpt mensen met financiële 
problemen kortdurend en met be-
perkte bedragen. Onze werkpool 
doet kleine klussen voor mensen 
die dat niet zelfstandig kunnen en 
geen netwerk hebben om op terug 
te vallen. Wij organiseren verder 
zomervakanties voor een aantal 
gezinnen met kinderen die om fi-
nanciële redenen al jaren niet op 
vakantie zijn geweest. En wij ver-
rassen in december gezinnen en 
alleenstaanden met een minimu-
minkomen met een kerstpakket.'
Ook bij de PCI, Noodfonds, voed-
selbank en alle andere onderde-
len van het missieteam zijn extra 
handen altijd welkom. Dus als Ò
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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
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Familieberichten

Overleden
Mevr. M. L. van der Sloot - van Hoorn
Mevr. E. H. Blom - Verwoerd
Mevr. G. Th. M. J. van den Eeren-

beemt
Mevr. A. Th. de Korte - Meijer
Mevr. C. J. M. van Vliet - Kalmeijer
Mevr. M. M. C. van Rossum - Massar
Dhr. C. P. J. Langeslag
Mevr. A. M. Eegdeman - Booij
Dhr. L. P. J. de Jong
Dhr. G. W. Olsthoorn 
Mevr. C. Th. M. Redegeld - Rademaker
Mevr. A. W. Schouw - Oudsen

Onthulling kruisbeeld O.L.V.-Hemelvaartkerk

Kerststal 2022

Misschien heeft u onze kerststal 
wel zien staan in de Antoniuszaal. 
Zelf bedacht en gemaakt door 
een grote groep kinderen uit Gou-
da en Moordrecht. Tijdens een 
gezellige middag zijn we bezig 
geweest. We hebben geknutseld 
en een leuk spel gedaan 
waarbij (bijna) iedereen 
toch weer wat nieuws 
heeft geleerd over de 
kersttijd. Een paar ou-
ders zijn spontaan ge-
bleven om gezellig te 
helpen. Voordat we naar 

huis gingen hebben de kinderen 
nog hun wensen opgeschreven 
voor komend jaar. Kort samenge-
vat kunnen we u namens hen een 
gelukkig en gezond 2023 wensen! 
U gaat zeker nog meer horen van 
ons komend jaar.

Virginia Moons
Marlieke Moons

Op zondag 27 november heeft 
het kruis dat aan de buitenmuur 
van de Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaartkerk was bevestigd, een plek 
gekregen aan de buitenmuur van 
de pastorie. Het kruis is officieel 
onthuld en voorzien van prach-
tige ledverlichting. Het kruis zal 
steeds de liturgische kleuren van 
het kerkelijk jaar krijgen, dat is op 

dit moment paars. Pastor Lijesen 
heeft de onthulling met mooie 
woorden begeleid. Hierna was er 
een prachtige Eucharistieviering 
waarin pater Hoogland, pastor 
Lijesen en Diaken Schuurmans 
voorgingen. De muzikale begelei-
ding werd verzorgd door een ge-
legenheidskoor samengesteld uit 
meerdere koren. Er werden ver-

schillende adventsliederen ge-
zongen onder leiding van dirigen-
te Henriette van Dijk en organist 
Ad Verhoef; beiden begeleidden 
tot twee jaar geleden het voorma-
lige Gouda Oost Koor. Het was een 
zeer geslaagde dag, het nieuwe 
kerkelijk jaar is goed begonnen!

Piet Rijk en 
Wilma van Erdewijk

Inzameling met Sint Maarten
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u/jij het verschil wil maken, 
meld je dan aan als bijvoorbeeld 
éénmalige klushulp of structurele 
hulp binnen deze organisaties.
https://pci-werkgroepgouda.nl
https://voedselbankgouda.nl/
Heeft u nog vragen of wilt u er-
gens meer over weten mail naar: 
coordinatieteam.gouda@sint-
jandd.nl

Angelique Deichmann

De inzameling in de kerken met 
Sint Maarten is een groot succes 
geworden! Er zijn 28 kratten ge-
vuld voor de voedselbank met de 
artikelen van het boodschappen-
lijstje. In de periode van 13 t/m 
17 november is via de QR code 
en Sint Maarten-stortingen ruim 
3100 euro binnengekomen. Daar-

onder ook elf keer een donatie van 
één of meer maanden energie-
toeslag. Daarna zijn er nog meer 
stortingen geweest. De voedsel-
bank Gouda wil iedereen hartelijk 
bedanken voor dit grote succes!

Marion Faay, 
vrijwilligster Voedselbank

Pastor Rob Lijesen

Advent 2022: ‘Samen op weg’ 

Met gemiddeld tien tot vijftien 
kinderen gaan we bij de Kinder-
woorddienst tijdens deze ad-
ventsperiode ‘Samen op weg’. 
Samen op weg naar de Nieuwe 
Wereld, een wereld zoals God 
die heeft bedoeld. De evange-
lielezingen vormen de wegwij-
zers. Voor in de kerk staat een 
kijktafel en deze wordt iedere 
week aangevuld met nieuwe fi-
guren uit het evangelie.

Tijdens de eerste adventzondag 
zegt de wegwijzer ‘Let op’. Jezus 
zegt dat hij terug zal komen voor 
de voltooiing, maar dat niemand 
weet wanneer dat zal zijn. Let op 
en blijf vooral goede dingen doen. 
We kleuren de figuren voor de 
kijktafel. Een boer en boerin, een 
bruidegom en bruid, een dief, po-
litieagenten, zes mensen: jongen, 
meisje, opa, oma en man met tas, 
oude vrouw, vuur.

Aan het eind van deze eerste Kin-
derwoorddienst krijgen de kin-
deren een cadeautje mee. Hierin 
zit een adventskalender. Bij de 
adventskalender zit een envelop 
met voor iedere dag een briefje 
die de kinderen mogen open-
maken. Op deze briefjes staat 
bijvoorbeeld: ‘Geef iemand een 
compliment’; ‘Deel iets uit’; ‘Wat 
vieren we eigenlijk met Kerst?’. Bij 
iedere zondag staat een versie 
voor het aansteken van de kaars. 
Zo kunnen de kinderen dage-
lijks een bijdrage leveren aan de 
komst van de Nieuwe Wereld.

Tijdens de tweede adventzon-
dag zegt de wegwijzer ‘Doe iets’. 
Johannes roept de mensen op 
iets te doen en samen de wereld 
beter te maken. Hij bereidt de 
mensen voor op de komst van 
Jezus. De figuren voor deze zon-
dag zijn: een mens in de rivier, 

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=
https://pci-werkgroepgouda.nl
https://voedselbankgouda.nl/
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
mailto:coordinatieteam.gouda%40sintjandd.nl?subject=
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een groepje mensen dat kijkt, 
groepje mensen in de rij, Johan-
nes de Doper met mantel.

Tijdens de derde adventzondag 
zegt de wegwijzer ‘Hou vol’. Je-
zus zegt de mensen dat ze vol 
moeten houden. Volhouden met 
de goede dingen te doen. Je-
zus laat Johannes zien dat het 
allemaal niet voor niets is wat 
hij heeft gedaan. Er gebeuren 
prachtige dingen in de wereld. Zo 

helpt Jezus Johannes de mooie 
dingen weer te zien. En zo zegt 
Hij tegen Johannes: ‘Hou vol, 
het is allemaal niet voor niets 
geweest!’. De figuren voor deze 
zondag zijn: Johannes in de ge-
vangenis, een paleis, een rolstoel 
en een ziekenhuis.

Tijdens de vierde adventzondag 
zegt de wegwijzer ‘Doe mee’. We 
lezen dat Jozef een boodschap 
krijgt van een engel: ‘Jozef, het 

kindje in Maria’s buik komt van 
God. Het is een heel bijzonder 
kindje. Hij zal de mensen redden 
en naar God brengen’. Lees maar 
in de Bijbel. Daar staat dat een 
jonge vrouw een kindje zal krij-
gen. Ze zal dat kindje Immanuël 
noemen. Dat betekent: ‘God met 
ons’. De figuren voor deze zondag 
zijn: een engel die wijst, Jozef die 
wegloopt, Jozef en Maria op weg, 
een opengeslagen boek, Maria 
die zwanger is.

Op Kerstavond zegt de wegwij-
zer ‘Zie je wel?!’ We werken met 
de kinderen nog één keer aan de 
kijktafel. Het kindje Jezus is het 
stralend middelpunt. En alles om 
hem heen straalt vrede en liefde 
uit. De kinderen maken lichtjes 
en sterren voor nog meer feest-
vreugde. We geloven in die mooie 
wereld, die er kan zijn als wij ons 
best ervoor doen. De wereld van 
Jezus, de Nieuwe Wereld.

Werkgroep Kinderwoorddienst R
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De carnavalsviering in Reeu-
wijk Dorp is een moment van 
bezinning voordat het jaarlijk-
se feestgedruis losbarst. Wie 
een kerk met kleurrijk verklede 
parochianen en feestversierin-
gen niet ziet zitten, kan beter 
thuisblijven. En wie benieuwd 
is hoe vele (toekomstige) pa-
rochianen zich laten verwar-
men door de heilige lichtheid 
van het bestaan, is meer dan 
welkom. Maar vergis je niet: de 
carnavalsviering is niet bete-
kenisloos.

Sinds een jaar of tien verzorg ik de 
muziek van de carnavalsviering. Ik 
zie dat de carnavalsviering meer 
mensen naar de kerk trekt dan 
een doorsnee zondagsviering. 
Onder hen ook velen die je niet zo 

vaak in de kerk ziet. Ze komen uit 
vrije wil en met een goed gemoed. 
En ze zijn bereid zich te laten 
raken. De carnavalsviering blijkt 
een aanknopingspunt te zijn om 
tijdens de feesten die volgen 

Carnavalsviering Reeuwijk Dorp  

Ò

R
e

e
u

w
ijk

Kerstmarkt 2022

In de gezellige decembermaand 
organiseerde de H.H. Petrus 
en Pauluskerk de kerstmarkt. 
Deze begon op 9 december om 
18.00 uur. In de koffiekamer van 
de pastorie kon men stamppot 
eten. De stamppot werd ver-
zorgd door slagerij Van Meurs. 
Er was keuze uit boerenkool, 
zuurkool of hutspot met klap-
stuk en rookworst. Men liet het 
zich goed smaken, de schalen 
gingen schoon leeg. Als verras-
sing was er voor iedereen nog 
een toetje en een kopje koffie. 

Aansluitend gingen we naar de 
kerk waar het WE-koor uit Nieu-
werkerk aan de IJssel een kerst-
concert gaf, een heel enthousi-
ast koor. We mochten een aantal 
liedjes meezingen, wat de sfeer 
nog meer verhoogde. Zaterdag 10 
december startte de kerstmarkt 

om 11.00 uur op het 
kerkplein. De dag 
begon koud, waar-
door de start moei-
zaam was, maar na 
de middag liep het 
goed vol. 
Het Rad van Avon-
tuur stond weer opgesteld. De vele 
mooie prijzen waren geschonken 
door de Firma Edelman, Vergeer 
Holland en andere sponsoren. Je 
kon enveloppen trekken, er was 

een oliebollenkraam, erwtensoep 
met brood, koffie, thee, chocomel, 
glühwein. Ook stond er een stand 
van de Wereldjongerendagen. Hier 
werden handgemaakte houten ro-
zenkransen en rode wijn verkocht. 
Voor de kleine kinderen was er een 
knutseltafel. 
Het was een geslaagde kerst-
markt met een mooie opbrengst. 
Door de vele extra vrijwilligers 
werd de kerstmarkt in rap tempo 
opgeruimd. Alle organisatoren 
super bedankt voor het vele werk 
dat jullie hebben gedaan. 

Agnes van der Werf 

Kerst Inn 2022 

Donderdag 22 december was het 
eindelijk weer zo ver, de kerstbij-
eenkomst voor iedereen vanaf 70 
jaar in onze geloofsgemeenschap. 
Twee jaar was corona de spel-
breker, maar nu kon het weer. Er 
waren 160 aanmeldingen en uit-
eindelijk verwelkomden we meer 
mensen. Het is een weerzien ge-
worden voor velen, want de ont-
moetingen waren de laatste tijd 
echt beperkt en men was voor-
zichtig. Elkaar weer zien, maar ook 
samen de eucharistie vieren met 

prachtige kerstliedjes 
die werden gezongen 
met het Caeciliakoor.
Na de viering konden we 
gelijk aan een drankje. 
De dames van de or-
ganisatie hadden dit 
keer voor een gezellige 
brunch gezorgd en daar 
werd met grote tevredenheid van 
gegeten. Alom blijde en dankbare 
gezichten bij het verlaten van de 
Ark. Rest ons alle mensen die hier 
een steentje aan hebben bijge-

dragen heel hartelijk te bedanken. 
Jullie hebben veel mensen blij 
gemaakt. Dit is een mooie kerst-
gedachte. 

Leo van Zoest

Ò
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De Pen van Anna

Via mijn moeder kreeg ik van Deb-
bie van de Acker een aantal we-
ken geleden ‘de pen’ om een stuk-
je over mezelf te schrijven voor 

‘De Voorloper’. Daar gaat ie dan. 
Ik ben Anna Verbunt, ik ben 16 
jaar en zit in havo 5 van De Goud-
se Waarden, in het examenjaar. 
Ik weet nog niet wat ik hierna ga 
doen maar dat komt vast goed. 
Op de maandag- en woensdag-
avonden geef ik voetbaltraining 
aan de ‘meiden onder 10’ bij CVC. 
Zelf voetbal ik al sinds mijn vijfde 
en ik zit nu in een super leuk team, 
de JO-17 van CVC natuurlijk. Op 
donderdag en vrijdag werk ik als 
pizzabezorger. Ik woon in Reeu-
wijk-Brug en zat vroeger op de 
GMS en in groep 7 ging ik naar De 
Regenboog.
Acht jaar geleden, na mijn Eerste 
Heilige Communie ben ik misdie-
naar geworden. Ongeveer zes keer 
per jaar mocht ik de mis dienen, 
vaak met mijn broer Rick. Later 
ook nog even met mijn broertje 
Daan maar die is na corona geen 
misdienaar meer geweest. Ik was 

een van die misdienaars die altijd 
met het koord aan het spelen was. 
Van Leny krijg ik altijd het schema 
door. Zij coördineert alles en geeft 
ook altijd complimenten en van 
haar krijg ik zelfs met kerst en voor 
de zomer lekkere kadootjes. 
Sinds mijn middelbare school ben 
ik junior acoliet. Ik vind het leuk 
om iets te doen te hebben in de 
kerk. Acoliet zijn is erg bijzon-
der om te doen. Heel erg grappig 
vind ik het dat mijn beide opa’s 
en oma’s tijdens corona naar mij 
konden kijken op de livestream. 
Nu kijken opa Henk en oma Joke 
uit Dommelen nog altijd en na de 
viering krijg ik altijd een berichtje 
via de WhatsApp. 
Bijzondere vieringen waar ik bij 
betrokken was, zijn de paaswaken, 
buitenvieringen, kerstmis, de brui-
loft van Jessica (dochter van juf 
Nicoline) maar ook de gewone vie-
ringen (‘groen, niets te doen’) blij-
ven altijd fijn om aan bij te dragen. 
Heeft u trouwens die nieuwe sto-
la’s al gezien? Erg mooi vind ik ze. 
Als acoliet krijgen we steeds meer 

taken erbij. Naast begeleiden 
van nieuwe misdienaars ook de 
hosties in het tabernakel zetten. 
Laatst heb ik een keer zelf de 
hosties mogen uitreiken. Toevallig 
bleef toen de livestream aanstaan 
en ik had meteen een ontroerde 
oma aan de telefoon. Als acoliet 
vind ik het fijn om vertrouwde ge-
zichten te zien; de koster is echt 
altijd super behulpzaam en ook 
grappig en ook de lectoren zijn fijn 
om dichtbij in de buurt te hebben. 
Ondanks dat het mijn enige dag 
van de week is dat ik kan uitsla-
pen, draag ik met plezier bij aan 
de vieringen. Een aanrader voor 
iedereen. 
Ik geef de pen door aan…

R
e

e
u

w
ijk

Jubileum 55 jaar Ouderensoos Reeuwijk-Dorp  

In 1965 bestond de H.H. Pe-
trus en Pauluskerk in Reeu-
wijk-Dorp 75 jaar. Een van de 
feestelijke activiteiten was 
een feestmiddag. Dit was zo’n 
succes dat er gevraagd werd 
of zoiets niet vaker gedaan kon 
worden. En zo geschiedde.

Op 30 november 1965 werd door 
de dames Heemskerk en Den Bal-
ver, met hulp in nood mevrouw 
Verkleij, een soort spelletjesmid-
dag voor 55+ georganiseerd. De 
spelletjes werden al snel inge-
ruimd voor stokken kaarten. Het 
werd tenslotte klaverjassen en 
rikken. Tijdens deze middagen 
werd er een kopje koffie, of thee 
en later op de middag een drank-
je geserveerd. 
Met het 25-jarig bestaan van de 
Soos werden de gastvrouwen: de 
dames Heemskerk en Den Balver 
gevraagd om met de hele Soos, 
die inmiddels 40 leden telde, 
aan de carnavalsoptocht mee te 
doen. Inmiddels zat Joke Hooge-
veen ook al tien jaar in de orga-
nisatie. Een busje werd geregeld 
en zo reed de hele Bejaardensoos 

mee in de carnavalsoptocht.
In 2015 werd het Huis van Alles 
opgericht in de Kaag. Tot die tijd 
vonden alle activiteiten plaats 
bij Partycentrum Amicitia. Het 
50-jarig bestaan werd uitgebreid 
gevierd in het Huis van Alles met 
een heerlijk diner. Ter ere van het 
jubileum kwamen burgemeester 
Christiaan van den Kamp en wet-
houder Laura Leijendekker even 
langs. Zij maakten bij elk tafeltje 
en met de gastvrouwen, Marij-
ke van Veen en Joke Hoogeveen, 
een praatje. Toen Marijke van 
Veen in 2018 na meer dan 25 jaar 
stopte, heeft Annie Kuijf haar ta-
ken overgenomen. 

De laatste tijd wordt met speci-
ale gelegenheden als Pasen en 
Kerst, een aardigheidje zoals een 
kaartje, plantje, of iets bij de bak-
ker vandaan, door de dames op 
de fiets naar de leden gebracht. 
Mede door de bijdrage van de 
Kringloopwinkel Reeuwijk kan dit 
worden bekostigd.
Het 55-jarig jubileum en het 40 
jaar gastvrouw-zijn van Joke wer-
den gevierd bij Gasterij Vergeer 
met koffie en daarna een heerlijk 
driegangendiner. En tenslotte was 
er een gezellige muzikale bingo. 
Het was een heerlijke dag.

De gastvrouwen van nu, 
Joke Hoogeveen en Annie Kuijf

een gesprek over het geloof 
aan te knopen. Vorig jaar voerde 
ik vier geloofsgesprekken tijdens 
het carnavalsfeest na de viering. 
En ik was niet de enige.
Het vieren van de carnavalsmis 
in Reeuwijk is ook een teken van 
verbondenheid. Verbondenheid 
met de lokale gemeenschap in 
haar lief en leed, verbondenheid 

met de (al dan niet kerkelijke) sei-
zoenen van feesten en vasten, en 
verbondenheid met de vreugde 
van het bestaan.
En of ‘al dat volk’ na carnaval nog 
de moeite zal nemen om naar de 
kerk te komen? Een aantal niet, 
maar sommigen wel. Met elke 
carnavalsviering wordt de drem-
pel van de kerk ietsje lager. En 

wanneer dat voor zelfs maar één 
persoon het mogelijk maakt om 
dichter bij het geloof te komen, 
dan is de carnavalsviering van 
grote waarde. Benieuwd hoe dan? 
Kom naar de carnavalsviering op 
19 februari om 13.00 uur, en zie 
hoe we de welkome kerk in Reeu-
wijk Dorp vormgeven.

Maria Dorresteijn

Speelgoedactie op Reeuwijk Dorp

Terwijl Sinterklaas begin decem-
ber in diverse huizen weer nieuw 
speelgoed bracht, organiseerde 
de Petrus en Pauluskerk in samen-
werking met Dorpsschool de Bron 
een speelgoedinzamelingsactie. 
Er was gelegenheid in de kerk en 
op de school om speelgoed in te 
leveren. Het is een groot succes 
geworden en er is veel ingezameld 

voor kwetsbare kinderen.  Onder 
andere voor de kwetsbare kinde-
ren op een Kinderdagcentrum in 
Gouda. Hier worden kinderen met 
een beperking dagelijks verzorgd 
en gestimuleerd waardoor ze zich 
in een veilige omgeving kunnen 
ontwikkelen op hun eigen tempo.  
Ongeveer een derde van het in-
gezamelde speelgoed is dankbaar 

ontvangen en biedt weer heel veel 
nieuwe mogelijkheden, uitda-
gingen en variatie. Al het andere 
speelgoed is verdeeld over andere 
projecten. Het gezegde over spijs 
gaat ook op voor speelgoed: ’ver-
andering van spijs doet... spelen!’  
Heel hartelijk bedankt!   

Angelique - begeleidster 
op het KDC in Gouda
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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
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Met een flinke groep enthousi-
aste parochianen is het zorg-
team 'Maria van Waddinxveen' 
opgezet. Na de coronatijd en 
het stoppen van de contactper-
sonen (al eerder) blijkt er grote 
behoefte aan contact vanuit 
onze locatie Sint Victor met 
mensen die niet meer regelma-
tig naar de kerk kunnen komen.

We zoeken verbinding, contact en 
aandacht voor elkaar. Door bezoe-
ken en te luisteren willen wij zor-
gen voor het zo noodzakelijke on-
derlinge contact. We willen laten 
weten dat we er voor elkaar wil-
len zijn en aandacht willen geven. 
Luisteren naar vragen, zorgen de-
len, troost bieden bij verdriet zoals 
bij overlijden, ziekte, scheiding, 
eenzaamheid, het ouder worden, 
afhankelijk zijn, niet meer thuis 
kunnen wonen. Maar ook bij de 
mooie dingen als huwelijksdagen, 
jubilea en verjaardagen.
Inmiddels zijn we gestart met 

het wekelijkse bloemetje. Bloem 
+ Stijl Wim Rip stelt wekelijks een 
bloemetje ter beschikking dat we 
brengen bij een parochiaan die 
daarvoor in aanmerking komt. We 
hebben een lijst opgesteld maar 
vragen uw hulp om namen door te 
geven van parochianen waarvan 
u vindt dat zij in aanmerking ko-
men voor een bloemetje. Wanneer 
u mensen kent die bijvoorbeeld 
eenzaam zijn of ziek, beperkt in 
hun mobiliteit en een bezoek op 
prijs stellen, laat dit dan weten 
aan het secretariaat.
En natuurlijk bent u ook van harte 
uitgenodigd om deel uit te maken 
van ons zorgteam 'Maria van Wad-
dinxveen'. Dit alles onder de voor-
spraak van Maria van Waddinxveen 
'Goede Moeder van Waddinxveen, 
sla uw arm om ons heen en bewaar 
ons. Wees voorspreekster voor 
onze kinderen, onze kleinkinderen, 
ons gezin en onze familie, voor ie-
dereen die ons dierbaar is.' 

Herman Wesseling 

ders gaat dit komende week 
gebeuren. Het gekozen thema is 
een weloverwogen stap om ook 
in de toekomst onze geloofsge-
meenschap van waarde te laten 
zijn (en te laten blijven) voor onze 
parochianen die verbinding en 
verdieping zoeken. Wij willen be-
nadrukken te streven naar een 

gastvrije kerk voor diverse gene-
raties en uitnodigend te zijn voor 
jong en oud. Na lastige jaren en 
de op dit moment gaande ener-
giecrisis mogen wij dankbaar 
zijn dit jaar weer fysiek samen te 
kunnen komen om elkaar en God 
te ontmoeten. Juist dat samen 
kerkzijn is voor velen van veel 

waarde. Om dat alles mogelijk 
te maken is uw financiële steun 
onontbeerlijk en wij hopen dat u 
met uw geldelijke bijdrage onze 
geloofsgemeenschap een steun-
tje in de rug geeft. Hartelijk dank 
alvast!   

Werkgroep Actie Kerkbalans

Op 20 november 2022 werd het 
schilderij de Doop in de Jordaan 
van Jan Dunselman (1863-1931) 
teruggehangen op zijn plaats 
naast de doopvont. Het is enorm 
opgeknapt. De oude restauratie-
delen zijn verwijderd. Daardoor 
kwam er veel meer van het oor-
spronkelijke werk tevoorschijn. 
Amelie Schwark, de restaurator, 
heeft in overleg onderzoek ge-
daan naar de schilder. De verf 
is schoongemaakt en van een 
nieuwe laklaag voorzien. De kleu-
ren zijn veel lichter en frisser ge-
worden. En zelfs de lijst is weer 
een stuk schoner. De nieuwe 
retouches zijn beter aangepast 
aan het origineel en passen veel 
mooier in het geheel. Er is terug-
houdend gerestaureerd, dus de 
barst blijft. Dat kon ook niet an-
ders, het paneel zit vast in de lijst. 
Maar de mantel van Jezus is weer 
vrijgemaakt en er zijn nu veel 
meer plooien zichtbaar.
Het was toevallig dat Ad van de 
Helm op zondag 20 november 
voorging in de viering. Hij was blij 
dat hij de schilderijen en andere 
kostbaarheden rond 2000 van de 
zolder heeft gehaald. Hij noemde 

het de schatten van de kerk, die 
niet verborgen moeten worden, 
maar juist zichtbaar worden ge-
maakt. En gebruikt, zoals de ge-

neraties voor ons deden. En dat is 
een opdracht die we in Waddinx-
veen serieus uitvoeren.

Bart Wiekart

Zorgteam ‘Maria van Waddinxveen' 

Waddinxveen
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Actie Kerkbalans 2023 

Doop in de Jordaan, het vervolg 

Foto van het schilderij voor de res-
tauratie. Stukken verf zijn er af ge-
vallen en er zitten blazen in. Aan de 
onderzijde is de schildering erg vlak. 
Vooral de voeten van Johannes zien 
er raar uit.

Het schilderij na de restauratie. De 
arm van Jezus ziet er beter uit, de 
plooien van de mantels kloppen 
weer en de voeten staan goed.

Het thema van de Actie Kerk-
balans is dit jaar opnieuw 'Geef 
voor de kerk van morgen'. Als u 
dit leest heeft u waarschijnlijk 

al een vrijwilliger van onze ge-
loofsgemeenschap aan de deur 
gehad om de bekende enveloppe 
aan u te overhandigen. An-

http://www.sintjandd.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
https://www.sintjandd.nl/h/waddinxveen
mailto:waddinxveen%40sintjandd.nl?subject=
mailto:victorientje%40sintjandd.nl?subject=
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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 

Nieuwsbrief van de Stichting tot behoud van de Sint 
Victorkerk en de Victor Activiteiten Commissie (VAC)

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

Op één klaverjasavond in januari 
na konden we in 2022 gelukkig 
weer alle VAC-activiteiten orga-
niseren. De laatste maanden van 
het jaar zijn daarbij altijd drukke 
maanden voor de VAC-leden en 
alle vrijwilligers die een onmis-
bare bijdrage leveren aan de ver-
schillende activiteiten, zowel voor 
als achter de schermen. We kun-
nen terugkijken op succesvolle 
activiteiten als de boekenmark-
ten, de Victorbridgedrives en de 
Kerstmarkt. 
Maar in 2022 waren er ook weer 
de altijd gezellige maandelijkse 

klaverjasavonden. Aan het eind 
van 2022 is de verkoop van de bo-
terletters in handen geweest van 
de jongeren die in 2023 naar de 
Wereldjongerendagen gaan. Met 
de verkoop hebben ze een mooi 
bedrag verdiend. Activiteiten die 
het hele jaar doorgaan en in 2023 
terugkeren zijn de verkoop van 
wijn, jam en kaarten en de inza-
meling van oud papier.
Er is in 2022 weer een mooi be-
drag opgehaald (het definitie-
ve bedrag is nog niet bekend, 
maar ligt in ieder geval boven 
de 10.000 euro), dat gebruikt 
wordt voor het onderhoud van 
de Victorkerk. In 2022 heeft de 
VAC een bijdrage geleverd aan 
de restauratie van een schilderij 

met Johannes de Doper.   
Ook in 2023 kunt u alle vertrouw-
de VAC-activiteiten weer van ons 
verwachten. Samen kunnen we er 
een mooi VAC-jaar van maken.
 
De data van VAC-activiteiten in 
de eerste helft van 2023

- Klaverjassen op 3 februari,  
3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni

- Boekenmarkt: 4 maart van 9.30 
tot 14.30 uur

- Victorbridgedrive: 18 maart 

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
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Actie Kerkbalans 
Moordrecht-Gouderak

Op zaterdag 17 december 2022 
vond een uitgesteld jubileum-
concert plaats in onze feeste-
lijk versierde Victorkerk. Vorig 
jaar bestond familiebedrijf Van 
Berkesteijn Meubelen namelijk 
precies 100 jaar en dat moest 
passend gevierd worden. Hoe-
wel er geen meubelen meer 
worden vervaardigd bestaat de 
onderneming nog wel. 

Dat het evenement juist in de 
Victorkerk plaatsvond, was vol-
gens Hugo van Berkesteijn een 
vanzelfsprekendheid. Geduren-
de een eeuw was de Victorkerk 

immers door zeer vele van zijn 
familieleden de plek, zoals hij 
memoreerde, waar 'gevierd, ge-
doopt, getrouwd en gerouwd' 
was. Alles was tot in de puntjes 
toe verzorgd. De voorbereidingen 
om dit jubileum mogelijk te ma-
ken – zijn dank ging uit naar alle 
vrijwilligers - waren enorm en alle 
genodigden en aanwezigen wa-
ren in een volle kerk getuige van 
een weergaloos concert met een 
toporkest en -solisten. Na afloop 
was er een gezellige winterborrel 
op het kerkplein waar velen onder 
het genot van een hapje en een 
drankje nog nagenoten van dit 

prachtige en vooral unieke eve-
nement in onze mooie kerk. 

Een bezoeker 

Victorkerk uniek decor 100 jaar Van Berkesteijn

Familieberichten

Gedoopt
Alex Rensen
Jax van Velsen

Overleden
Mevr. G.C.M. (Truus) Slaman-van 

Zoest
Mevr. E.E.M. (Lien) van der Klauw 
- Bresser

Dhr. L.C. (Lau) van der Lans

Zoals ieder jaar is er Actie Kerk-
balans. Deze start half januari en 
duurt eigenlijk het hele jaar door. 
'Geef vandaag voor de kerk van 
morgen' is dit jaar het thema. 

Mede door uw financiële bijdrage 
blijft ons kerkgebouw een plek 
van betekenis in Moordrecht. Een 
plek die verbindt en waar veel 
mensen zich welkom en thuis 
mogen voelen. U kunt uw bijdra-
ge overmaken op rekeningnum-

mer: NL 90 RABO 0343000911 of 
via deze QR-code.
Namens de werkgroep Actie Kerk- 
balans Moordrecht- Gouderak, 

Harriëtte Langelaan-
Wieringsma

Naastenhulp

Graag deel ik met u één van mijn 
recente ervaringen. Het gaat 
over de oproep, gedaan in alle 
kerken van onze parochie, om 
op 11 november de feestdag 
van Sint-Maarten te vieren. Het 
doel was boodschappen voor de 
Voedselbank. Ik heb deze actie 
niet alleen onder parochianen 
gepromoot maar ook onder fami-
lie en vrienden.
De reacties waren hartverwar-
mend. Blijkbaar zit het delen met 
je naaste, die het minder heeft, 
bij veel mensen in het DNA. Re-
sultaat was een auto vol met 

boodschappen. Waarvoor harte-
lijk dank! 
Deze ervaring helpt mij om op 
het spoor te blijven van wat God 
met ons voor heeft! Vandaar mijn 
oproep aan u allen: houd dit deel 
in uw DNA wakker, door het hele 
jaar heen. Denk aan uw naaste 
die het minder heeft. Deel! Net als 
Sint-Maarten! Laten we zelf in be-
weging komen en blijven. Zo ge-
ven we de Heilige Geest de ruimte 
om in ons te werken, juist door 
actief deel te nemen. Het is fijn 
om te kunnen én te mogen delen. 

Ad Spruijt

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=
http://www.vac-victorkerk.nl
mailto:info%40vac-victorkerk.nl?subject=
http://www.facebook.com/VAC-Victorkerk
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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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Uitnodiging hooravonden 
toekomst parochie!

Beste parochianen,
Het huidige parochiebestuur is 
nu anderhalf jaar actief binnen 
uw parochiegemeenschap. In die 
periode zijn er veel onderwerpen 
gepasseerd en is veel ter hand 
genomen. Helaas is de penning-
meester onlangs gestopt en heeft 
ook de secretaris aangegeven per 
1 februari a.s. te zullen stoppen. 
Wij hebben gemerkt dat er ener-
zijds een – steeds kleiner worden-
de - enthousiaste groep vrijwilli-
gers is die dagelijks in de weer is 
voor werkzaamheden binnen de 
lokale gemeenschap. Maar ander-
zijds ontbreken er, ook na recente 
oproepen, nog steeds parochianen 

die bereid zijn om met name een 
bijdrage op bestuurlijk gebied te 
leveren.  Dat laatste is beslist wel 
nodig, ook met het oog op de toe-
komst. Een toekomst die onder druk 
staat, onder invloed van enerzijds 
de ontkerkelijking en anderzijds 
het teruggelopen aantal roepingen. 
De pastorale teams die binnen ons 
bisdom actief zijn, krijgen steeds 
vaker en sneller verantwoordelijk-
heid voor een steeds groter wor-
dend gebied. Dat geldt zeker ook 
voor Haastrecht en Schoonhoven: 
nog geen twee jaar geleden was 
er een eigen pastoor, nu moet het 
team worden gedeeld met zes an-
dere geloofsgemeenschappen.

Sluiting Passionistenklooster

HAASTRECHT - Na sluiting van 
het Passionistenklooster heb-
ben we heel wat mensen mo-
gen verwelkomen in onze Sint 
Barnabaskerk. We hopen dat u 
zich welkom weet. Ook het Ga-
brielkoor heeft inmiddels een 
aantal malen gezongen. Een fij-
ne aanwinst ter ondersteuning 
van de vieringen.

In december is door beide paro-
chiebesturen overlegd hoe de 
overdracht van diverse zaken ge-
stalte zou kunnen krijgen. Bij het 
inleveren van de kopij was nog 
niet alles duidelijk, maar een aan-
tal zaken zijn in elk geval geregeld. 
Zo zijn alle kerkelijke boeken (do-
pen/huwelijk en overlijden) naar 
het secretariaat van Haastrecht 
overgebracht. Ook zijn de reeds 
ingediende misintenties overge-

nomen. Deze zullen in komende 
eucharistievieringen opgedragen 
worden. Ook op financieel gebied 
is er een en ander overgedragen.
Een deel van de inventaris - waar-
onder twee beelden - is (binnen-

kort) in de St. Barnabaskerk te zien. 
En detail wordt dit in nauw overleg 
met het bisdom in een document 
vastgelegd, zodat alles traceer-
baar terug te vinden zal zijn.
Inmiddels hebben alle overge-
schreven parochianen een wel-
komstbrief ontvangen.

Informatieblad

Naast De Voorloper verschijnt er 
maandelijks een informatieblad 
voor de St. Barnabasparochie en 
voor de H. Bartholomeusparochie. 
Daarin vindt u actueel nieuws, in-
formatie over de vieringen, misin-
tenties en ‘familie’-berichten. U 
kunt dit blad vanuit de kerk mee-
nemen. U kunt het ook digitaal 
ontvangen. Daarvoor kunt u zich 
aanmelden via het secretariaat.  
Ze zijn ook te lezen via de website. 

Redactie

Dit parochienieuws wordt inge-
vuld met berichten die u en an-
deren graag lezen. Heeft u daar 
ideeën over en kunt u daarin een 
bijdrage leveren: graag! Vanuit 
elke geloofsgemeenschap is er 
een redactielid, dus u hoeft het 
niet alleen te doen. Het is de be-
doeling dat parochianen ook zelf 
onderwerpen aandragen en arti-
keltjes inleveren. Is dit iets voor u? 
Meld u bij het secretariaat!

Het parochiebestuur heeft een 
paar vergaderingen nagedacht 
over deze ontwikkelingen en 
hierover ook nog recent met het 
bisdom gesproken. Wij hebben er 
veel behoefte aan om met u, pa-
rochianen van beide parochies, in 
gesprek te komen over hoe wij de 
toekomst van deze parochies zien 
en te vernemen hoe u daarover 

denkt. Beseft u wel: zonder een 
goed functionerend bestuur kan 
een parochie niet draaien.
Daarom worden er hooravonden 
georganiseerd: op vrijdag 27 janu-
ari a.s. in Schoonhoven (De Over-
kant) en op maandag 30 januari 
a.s. in Haastrecht (De Thuishaven). 
Beide avonden beginnen om 19.30 
uur en zijn ongeveer op 22.00 uur 

weer afgelopen. Wij hopen dat er 
veel parochianen zijn die we op 
die avonden zullen ontmoeten. 
Het gaat immers om de toekomst 
van uw parochie!
Met hartelijke groet, 

Frank Marcus, 
Vice-voorzitter parochiebesturen

Reageren? Fjmarcus56@gmail.com

Ò

Ò Ò

SCHOONHOVEN - Naar aanlei-
ding van diverse vragen hierbij 
een update over de glas-in-lood-

ramen. Zoals u kunt zien, zitten er 
scheuren in de torenwand van de 
kerk en daardoor staan de huidige 

glas- in-loodramen onder span-
ning. Dit kunt u zien aan de golvin-
gen en de gesprongen ruitjes. Om 
te voorkomen dat de gerenoveer-
de ramen binnen enkele jaren 

Glas-in-loodramen 

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
mailto:Fjmarcus56%40gmail.com?subject=
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Datum 21/22 januari, 4/5 februari, 18/19 februari, 4/5 maart, 18/19 maart

zaterdag
17.30
19.00 viering

(viering*)
viering

zondag
9.00

11.00
viering

EV
viering

viering viering
EV 

Datum 28/29 januari, 10/11 februari, 25/26 februari, 11/12 maart, 25/26 maart

zaterdag
17.30
19.00 viering

(viering*)
viering

zondag
9.00

11.00
viering

EV
viering

viering viering
EV 

Overzicht vieringen in de Parochie Sint Jan de Doper

*) De zaterdagavondvieringen 17.30 uur in Gouda komen vanaf 1 februari te vervallen. De laatste zaterdagavondviering om 
17.30 uur in Gouda is op zaterdag 28 januari.
EV = Eucharistieviering. Voor actuele informatie zie: https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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Snoeiwerk beeldbepalende bomen  

SCHOONHOVEN - Elk jaar is het 
weer een hele klus, het snoeien 
van de bomen en struiken in de 
tuin, rondom de kerk, bij de Lour-
desgrot en op de begraafplaats. 
Voor een deel wordt dit uitbesteed. 
Zo worden bijvoorbeeld de gro-
te platanen rondom het kerkhof 
periodiek gesnoeid door ‘boom-
slingeraars’ (zij klimmen veran-
kerd aan de boom omhoog om te 
snoeien), waarbij de vrijwilligers 
van de begraafplaats en tuin hand- 
en spandiensten verrichten om de 
kosten te beperken.
Er blijft daarnaast veel ander werk 
over voor onze vrijwilligers. Zij zet-

ten zich wekelijks in voor het on-
derhoud op de begraafplaats en 
jaarlijks voor het snoeien van de 
leilinden vóór de kerk en het pad 
naar de begraafplaats. Mannen 
bedankt! De bomen zijn prach-
tig, nu even kaal en kil, maar in 
het voorjaar als de blaadjes weer 

komen, zijn ze een mooi geheel 
rondom onze kerk en begraaf-
plaats.
Mocht dit u inspireren, kom voor-
al een keertje meedoen. U kunt 
daarvoor contact opnemen met 
Gerhard Wortelboer 06 10917196 
of Teus Stouthart 06 53429848.

Misschien wel een erg summier schema wat u hier 
ziet. Dat klopt helemaal! U leest enkel wanneer er 
vieringen zijn in de kerken maar weet dan niet of 
het een Eucharistieviering betreft of een Woord 
en Communieviering. Dat heeft alles te maken 
met de kwetsbaarheid van het pastoraal team.
Op zondag is er altijd een Eucharistieviering in 
Schoonhoven en in Gouda. Op alle andere loca-

ties en tijden vieren wij in principe de Eucharistie, 
tenzij er niet voldoende priesters beschikbaar zijn. 
Mocht er geen priester beschikbaar zijn dan is er 
een Woord- en Communieviering waarin de diaken, 
de pastoraal werker of een gebedsleider voorgaat.
Het meest actueel is en blijft de website. Natuur-
lijk zijn er ook de lokale nieuwsbrieven, maar ook 
daarin staan niet altijd de laatste wijzigingen.

BIJ DE FOTO OP DE VOORKANT

Talent van Boskoop

Boskoop is begonnen als een nederzetting in een 
pas ontgonnen veengebied. In 1222 schonk graaf 
Willem I grond aan de abdij van Rijnsburg. De  
abdis van Rijnsburg besloot het grondgebied te 
gebruiken voor boomgaarden. Aanvankelijk werd 
er vooral aan hoogstam fruitteelt gedaan met 
daaronder de kweek van aardbeien. Boskoop be-
nut al 800 jaar zijn talent en de aarde voor het 
kweken van planten. Bijvoorbeeld zoals op de 
voorzijde: Arburus unedo, de Aarbeienboom.

wederom kapot springen, is er 
in overleg met het bisdom beslo-
ten een door hen voorgedragen 
constructeur een nieuw meetplan 
te laten opstellen. Jaren geleden 
is er ook door een bedrijf geme-
ten. Dit bedrijf bestaat echter niet 
meer en met de gegevens kon de 
huidige constructeur helaas niets. 
Nu zijn we zover dat het bisdom 
ermee heeft ingestemd dat een 
reeds geselecteerd bedrijf nieu-
we meetpunten zal aanbrengen. 
Dit zijn er iets meer dan 50 stuks, 

verdeeld over de kerk. Zodra deze 
zijn aangebracht, zal de eerste 
meting worden gedaan. Er volgen 
dan een aantal metingen door het 
jaar heen om te zien wat er aan 
beweging gaande is. Vervolgens 
zal worden besloten of de reno-
vatie van het glas-in-lood in gang 
kan worden gezet. Voor nadere 
informatie kunt u mij gerust be-
naderen.

Gerhard Wortelboer 
Tel. 06-10917196

Ò

https://www.sintjandd.nl/vieringen/
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De sprinkhaan zegt:

'Al vanaf het moment dat jij bestond, had God een 
plan met jouw leven. Daarom gaf God jou talenten!'

Compliment voor 

jouw talent!

In het woordenboek staat bij de  betekenis van 

het woord ‘talent’: “aangeboren vermogen om 

iets goed te kunnen’. We gaan voor elkaar een 

kaart schrijven over waar de ander goed in is.

Geef iedereen een ansichtkaart. Iedereen schrijft 

zijn eigen naam op de kaart. Daarna geeft 

iedereen de kaart door aan de persoon die rechts 

van hem zit. Schrijf voor de persoon van wie de 

naam op de kaart staat, welke talenten je bij die 

persoon vindt passen. De kaarten worden net 

zo lang doorgegeven totdat iedereen zijn eigen 

kaart weer terug heeft. Als iedereen zijn kaart 

weer terug heeft, zien ze de talenten die anderen 

hebben opgeschreven. Ga met elkaar in gesprek:

• Herken je de talenten op jouw kaart? Welke 

wel? Welke niet?
• Durf jij jouw talenten te laten zien aan ande-

ren? Waarom wel of niet?

• Worden jij en/of jouw talenten wel eens onder-

schat door anderen? Kun je daar voorbeelden 

van noemen?

Talent in de Bijbel
In de tijd van Jezus was een talent de meest waardevolle geldeenheid. Een talent bestond uit ongeveer 24 kilo zilver en had een waarde van 6.000 denarie. Ter vergelijking: een denarie stond gelijk aan een dagloon. Voor een talent, moesten arbeiders dus 6.000 dagen werken. Dat is meer dan 16 jaar!

G O D N R N G A

F J B E E E O D

U T IJ T V K W A

S A B N L R A G

U L E E I E A L

Z E L L Z H R O

E I R A N E D O

J N T T E N E N

Woordzoeker

Zoek de rode woorden op in de woordzoeker. 
De woorden staan horizontaal en verticaal. 
De overgebleven letters vormen een zin.

_ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ !


