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Nieuwsbrief 3 maart – 31 maart 2021     Maart 2021 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Woensdag 3 maart 
Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk 
Intentie: Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 7 maart    
Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering 
Voorganger  M.R. Hoogland cp 
Lector   Lily van Dijk 
Acoliet   Rosalie 
Intenties: Paula de Jong-Pijnacker, Cathrien van Vuuren-Segers, Wim van Vuuren, overleden ouders 
Gabriëls-Snel en overleden familie, Bets de Jong-Moons 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Woensdag 10 maart 
Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk 
Intenties: Herman Straver, Bernard Spruit 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 14 maart 
Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering 
Voorganger  pastoor D. van Klaveren 
Lector   Arie van Leeuwen  
Acoliet   Anna   
Intenties: Gerard van der Werf, jaargetijde Walter Broug, Annelies Peeman, Chris de Heij, jaargetijde Jo de 
Heij-Bunnik, overleden ouders van Zoest-Stolwijk en Annie, jaargetijde Jaap Verkleij, zoon Jos Verkleij, 
overleden ouders Olsthoorn-Houdijk en familie, jaargetijde Janny Rijkenhuizen, overleden ouders van der 
Werf-van Leeuwen, Gerard en Sigrid van der Werf, Leonardus Wilhelmus van Dijk 
Collecte voor de Vastenactie 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Woensdag 17 maart   
Reeuwijk-Dorp 9.00 uur GEEN VIERING 
Reeuwijk-Dorp 19.00 uur vastenmeditatie in de kerk 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zaterdag 20 maart     Fiets- en wandeltocht Vastenactie (zie info elders in deze nieuwsbrief) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 21 maart  
Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering thema ‘Sint Jozef’, m.m.v. leden van Alzandokoor 
Voorganger  pastoor D. van Klaveren 
Lector   Jessica Rutte 
Acoliet   Rick 
Liturgie is op te vragen via alzandokoor@gmail.com 
Intenties: overleden ouders de Bruin-Bertels, jaargetijde Rupali van den Hoven, Margaretha van Dijk-van 
den Burg, Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg, Wijnand Kok en overleden familie Kok-van Leeuwen, 
Bernard Spruit, jaargetijde Jan Vermeulen, Anneke Vermeulen-Heemskerk, jaargetijde Wilhelmina 
Cornelia Dorresteijn-van Wijngaarden, Johannes Hendrikus Dorresteijn, jaargetijde Nicolaas Petrus 
Verbeij, Cornelia Maria Verbeij-Nederend 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Woensdag 24 maart 
Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk 
Intentie: Salesia Maria Ballering-Schrijvershof 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 28 maart Palmzondag 
Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Woord Communieviering 
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Voorganger  pastor R. Lijesen 
Lector   Leo van Zoest 
Intenties: overleden ouders van Leeuwen-Stolwijk en Cor, jaargetijde Petrus Adrianus Spruijt, Cornelia 
Adriana Spruit-van Leeuwen, overleden ouders Nobel-Vianen en Adri en Theo, Tiny van Leeuwen-
Mourits en overleden familie 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Woensdag 31 maart 
Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk 
Intentie: Martien en Ans Dhondt-Steijn 
 
Opgeven van intenties 
U kunt uw intenties opgeven via het secretariaat, tel. 0182-392310 of per mail: reeuwijk@sintjandd.nl  
De kosten zijn € 10,-- per intentie. Rek. NL02 RABO 0143303163 
 
Kerkomroep.nl 
De vieringen in onze kerk zijn altijd online te bekijken en/of terug te kijken zijn. U gaat hiervoor naar 
www.kerkomroep.nl, in het zoekveld typt u Reeuwijk en u klikt HH Petrus en Pauluskerk aan. U kunt 
kiezen voor alleen geluid of voor beeld en geluid. 
 
Financiën 
We kunnen uw financiële bijdrage extra goed gebruiken in tijden van deze coronacrisis. U kunt een 
bedrag overmaken bij wijze van uw bijdrage aan de collecte op rek.nr. NL02RABO0143303163 t.n.v. 
Geloofsgemeenschap De Goede Herder Reeuwijk, o.v.v. bijdrage collecte. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Zondag 21 maart speciale themaviering ‘Jozef’ 
Paus Franciscus heeft een speciaal jaar ter ere van Sint-Jozef uitgeroepen. Sint-Jozef is een voorbeeld 
voor ons in deze coronatijd, door zijn moed, bescheidenheid en dienstbaarheid. 
Het Alzandokoor wil op zondag 21 maart met liturgie, teksten en liederen een themaviering verzorgen met 
bijzondere aandacht aan Sint-Jozef.  
Kunt u niet bij de viering zelf aanwezig zijn, volg de viering dan op kerkomroep.nl. 
Wilt u de liturgie en liederen thuis meelezen, vraag het digitale boekje dan aan via 
alzandokoor@gmail.com. We nodigen u graag uit voor deze viering.  
 
Actie Kerkbalans 2021 
Maar liefst 32 vrijwilligers zijn in januari en februari op pad geweest om de enveloppen van de actie 
kerkbalans te bezorgen en weer op te halen. Dit jaar toch iets anders en voorzichtiger door het heersende 
coronavirus. Het is fijn zulke vrijwilligers te hebben die zich zo voor onze geloofsgemeenschap inzetten. 
En het resultaat mag er zijn! Door die omstandigheden troffen zij gelukkig bijna alle mensen thuis en 
hadden zij hun envelop met antwoordformulier al klaar liggen. Ook werden er verschillende enveloppen al 
bij de bezorgers in de brievenbus gedaan en hoefden zij niet weer langs te komen. Sommige mensen 
beloofden hun bijdrage over te maken zonder een antwoordformulier mee te geven. Helaas zijn er ook 
enkelen die niet (meer) mee willen doen en zelfs helemaal niets meer met de kerk te maken willen 
hebben. Ik kan u meedelen dat tot 20 februari ruim € 47.000 aan kerkbijdrage is overgemaakt en € 
12.750 contant in de enveloppen was bijgevoegd! 
Heel veel dank aan de vrijwilligers en ook aan u, omdat u onze geloofsgemeenschap in Reeuwijk zo’n 
warm hart toedraagt. Ik hoop en bid dat de kerkdeuren in de loop van dit jaar weer wagenwijd open 
mogen en u van harte welkom bent om mee te vieren. 
Coördinator Kerkbalans, Arie van Leeuwen. 
 
Vastenactie 2021 
Net als in de Adventstijd steunen we in de komende Veertigdagentijd de kleinschalige opvang van 
gehandicapte ouderen door de Paters Passionisten in Brazilië. Een kleinschalige opvang, waar kwetsbare 
ouderen worden verzorgd, waar geleefd wordt en waar maaltijden worden bereid in een keuken die nog 
net niet op instorten staat. Dit moeten we voor zijn! In deze Vastentijd gaan we geld inzamelen voor de 
renovatie van de keuken en nieuwe apparatuur zodat de maaltijden hygiënischer en efficiënter kunnen 
worden bereid. Met uw bijdrage, inzet en uw gebed, gaat dat lukken! Alvast grote dank namens de 
bewoners van het ‘Vincentiushuis’. 
Met geloof en vertrouwen hebben we de Vastenactie toegezegd dat het ons gaat lukken om € 3600,-  op 
te halen. Als ons dat lukt legt de Vastenactie er € 1800,- bij zodat de keuken gerenoveerd kan worden. 
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Als er meer geld wordt opgehaald dan zal dit geld naar het ‘Corona’ project van de Vastenactie in Nigeria 
gaan. Op deze manier zijn alle projecten gesteund door Vastenactie met elkaar verbonden. Doneren kan 
natuurlijk via de collecte in de kerk en door aan te sluiten bij een van onze activiteiten ten bate van de 
Vastenactie. Rechtstreeks doneren aan de Vastenactie kan ook via rekeningnummer: NL21 INGB 0000 
0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag, ovv projectnummer: 401612 (alleen dan komt het bij ons project 
terecht). De MOV. 
 
Kom in beweging voor de Vastenactie! 
Op zaterdag 20 maart komen we in beweging voor de vastenactie. Of u nu gaat wandelen of fietsen rond 
het klooster van de paters Passionisten, uiteindelijk is er maar één winnaar: de oudere en gehandicapte 
bewoner van het Vincentiushuis van de paters Passionisten in Brazilië. Wij gaan er voor zorgen dat daar 
een nieuwe keuken wordt geplaatst en dat is hard nodig! 
Wandelen en fietsten rondom Haastrecht, we doen het veilig en coronaproof!  
Kiest u voor wandelen: begin en eindpunt is het klooster zelf. U kunt kiezen uit 5 of 8 kilometer. Elk half 
uur kan er gestart worden, de eerste mogelijkheid is om 10.00u, de laatste mogelijkheid is om 14.00u. 
Fietsen kan natuurlijk ook. Kiest u voor de E bike of voor een ‘gewone’ fiets dan is 40 kilometer een mooie 
afstand. Elk half uur kan er gestart worden bij het klooster. De eerste mogelijkheid is om 10.00u, de 
laatste om 13.00u. Maar een langere afstand kan natuurlijk ook! Een tocht op de (race)fiets van ongeveer 
80 kilometer is dan een uitdaging. Elk half uur kan er gestart worden, de eerste mogelijkheid is om 
10.00u, de laatste om 13.00u. 
Graag vòòr 15 maart per mail aanmelden bij Diny Boere: berdivo@telfort.nl. Uw bijdrage kunt u op de dag 
zelf voldoen. Voor volwassenen wordt een bijdrage gevraagd van € 6,00 en voor kinderen € 3,00. Na 
afloop van de uw inspanning krijgt u een tastbare herinnering aan uw sportieve prestatie! 
Namens de ouderen uit Brazilië en de MOV wensen we u en goede Veertigdagentijd toe. 
De werkgroep MOV en vastenmeditatie 
 
Huispaaskaars maken 
Zoals u in de Voorloper heeft kunnen lezen bieden wij jou/ u een workshop “huispaaskaars maken” aan. 
De vastentijd is een tijd van bezinning en inkeer, waarbij het lijden en de dood van Jezus in de Goede 
week centraal staan en wij uiteindelijk Pasen mogen vieren. Op dinsdagavond 23 maart van 19.30 uur tot 
21.30 uur is er een workshop “huispaaskaars” maken in de parochiezaal van de H. Joannes de Doperkerk 
te Boskoop. De materiaalkosten zijn 15 euro (inclusief kaars). Jong en oud zijn welkom! U kunt zich tot 
uiterlijk 8 maart aanmelden via parochie@sintjandd.nl.  
Saskia van Winden, pastoraal werkster. 
 
Thuis de vastentijd vieren 
Helaas maken de huidige beperkingen het nog altijd niet mogelijk om met z'n allen tegelijk naar de kerk te 
gaan. Maar ook thuis mogen we Kerk zijn en bidden voor alles wat ons bezig houdt. En daar willen wij u 
graag bij helpen. Want hoe geef je betekenis aan de veertigdagentijd? En hoe bid je nu samen met het 
gezin? De aankomende weken wordt vlak voor het weekend een leuk werkblad op de website geplaatst 
https://sintjandd.nl/nieuws.html met tips om thuis samen toe te leven naar Pasen.  
 
Vastenmeditaties 
Spreek met Italiaanse passie, zing zoals Pavarotti kon zingen, proef als een sommelier de paar woorden 
die de titel vormen van de nieuwe Pauselijke encycliek: Fratelli Tutti! Spreek… zing… en proef. 
Fratelli Tutti een prachtige Encycliek die je als een kostbaar geschenk mag ontvangen, voorzichtig mag 
uitpakken, hoofdstuk voor hoofdstuk, zin voor zin. En dat gaan we doen! Allereerst met vastenmeditaties 
die zorgvuldig zijn voorbereid door de gebedsleiders van uw eigen locatie.  
Bij vastenmeditaties wisselen woord, stilte, muziek/zang elkaar in rustig tempo af. 
Gedurende de veertigdagentijd is er iedere week, maar steeds op een andere locatie, zo’n gebedsmoment 
van 19.00 – tot 19.45 uur. 
Woensdag 3 maart:  Gouda/Moordrecht  
Woensdag 10 maart  Bodegraven 

Woensdag 17 maart Reeuwijk 
Woensdag 24 maart Waddinxveen

De meditatieavonden bij elkaar vormen een geheel. Als u alle avonden bijwoont dan trekt de kaars die op 
de eerste avond wordt ontstoken met u mee van locatie naar locatie.  
Fratelli Tutti! Onze inspanningen voor het vastenactie project in Brazilië en onze meditatie avonden 
vormen een mooi palet op weg naar Pasen om daarna, met elkaar, de Encycliek te gaan lezen. Nu alvast 
van harte uitgenodigd.  
Pastor Rob Lijesen 
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Viering van Barmhartigheid 
Ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen zal er in diverse geloofsgemeenschappen een viering van 
Barmhartigheid worden gehouden. In de viering zal er een gewetensonderzoek en boetemoment zijn. 
Aansluitend is er uitstelling van het Allerheiligste en aanbidding. 
Ook is er gelegenheid voor het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening. De viering zal 
afgesloten worden met de zegen van de Allerheiligste. 
De vieringen van Barmhartigheid zijn als volgt: 
Vrijdag 26 maart 9.00 uur Bodegraven, aanmelden: bodegraven@sintjandd.nl, 0172-612255 
Maandag 29 maart 19.30 uur Josephkerk Gouda, aanmelden: gouda@sintjandd.nl, 0182-523801 
Dinsdag 30 maart 19.30 uur Waddinxveen, aanmelden: waddinxveen@sintjandd.nl, 0182-612452 
 
Zondag 14 maart – Parochiebrede Gezinsochtend 
Hopelijk is er zondag 14 maart weer een parochie brede gezinsochtend bij de Heilige Josephkerk in 
Gouda. Actuele informatie vindt u op de website, www.sintjandd.nl. 
 
 
 
Vronesteyn start nieuwe campagne “Kom, volg Mij” 
De campagne roept op: Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn 
“Kom, volg Mij”. Met die oproep van Jezus start Vronesteyn een campagne, voorafgaand aan de online 
Oriëntatiedag op zondag 14 maart. De campagne bestaat uit beeldmateriaal voor social media en een 
digitale nieuwsbrief die voortaan vijf keer per jaar zal verschijnen. Vronesteyn is het diocesane centrum 
voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. 
 

Paasboodschap Paus Franciscus 
Paus Franciscus heeft een boodschap voor de veertigdagentijd. In zijn boodschap vraagt paus 
Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te houden, die “zich heeft vernederd, 
gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis” (Filippenzen 2, 8). “In deze tijd van bekering 
hernieuwen wij ons geloof, putten wij het ‘levende water’ van de hoop en ontvangen wij met een open 
hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in Christus”, zegt de paus. Hij noemt 
vasten, bidden en geven “een voorwaarde voor en de uitdrukking van onze bekering” in de 
Veertigdagentijd. De volledige boodschap vindt u op: www.sintjandd.nl of uitgeprint achter in de kerk. 
 
 

In Memoriam 
 
Cornelia Maria Alida Schrijvershof-Steijn geboren 11 juli 1928 - overleden 9 januari 2021. 
Cock is geboren in Den Haag en op 3-jarige leeftijd verhuisd naar Burgh in Zeeland. Zij groeide op in een 
liefdevol gezin, die daar hun groente en fruitwinkel hadden. Daar is haar liefde voor zee en strand 
geboren, want ze was daar veel te vinden met haar vriendinnen. Rond haar 14e is haar moeder plotseling 
overleden, waar zij haar hele verdere leven veel verdriet van heeft gehad. Ze was 16 toen zij met haar 
familie naar De Tempel in Reeuwijk verhuisde. Tijdens een Koninginnefeest ontmoette ze Leo 
Schrijvershof, waarmee zij in 1953 trouwde en samen Kaagjesland 42 kochten. Aldaar werden zij verblijdt 
met een dochter en 2 zoons. Na 7 jaar kwam er een nieuwe uitdaging: Café Nieuwdorp, met daarachter 
bruiloften en partijen in de “gymzaal “. Dit was een druk, maar gezellig leven. Hier ook werd hun laatste 
kind, een dochter, geboren. Na 4 jaar werd Leo ziek en konden zij dit werk niet meer volhouden, op de 
manier zoals zij zelf voor ogen hadden, dus zijn ze verhuisd naar Kon. Wilhelminastraat 10, aan Reeuwijk-
Brug. Hier leefde zij zich uit op haar bloementuin, het operettekoor in Gouda, het kerkkoor en richtte zij 
met 5 andere dames en de pastoor, vrouwenvereniging Dames Contact Club, op. Mooie jaren hebben ze 
daar samen beleefd, mede ook, omdat ze werden verblijd met 8 kleinkinderen. Groot was hun verdriet 
toen kleinzoon Jimmy op 5-jarige leeftijd overleed. Samen genoten ze van ’s avonds een straatje rond 
voor het naar bed gaan en hun grote hobby: Fietsen – regionaal rond de plassen en veel in Zeeland, 
alwaar zij een sta-caravan hadden. Het plotseling overlijden van Leo in 2000, deed Cock veel verdriet, 
maar door haar sterke wilskracht pakte zij haar leven weer op. Na een tia wilde zij verhuizen naar de 
Ravenhorst, waar ze vele jaren heeft genoten van alle sociale samenzijn. Pas toen het echt niet meer 
ging, wilde ze naar De Irishof in Gouda. Ondanks haar grote drang naar zelfstandigheid, genoot ze tot het 
laatste toe erg van de verzorging, die ze daar kreeg. Helaas werd ook zij getroffen door corona en hebben 
wij, tot ons grote verdriet, slechts in heel kleine kring afscheid van haar kunnen nemen. 
Cock is 9 januari 2021 rustig ingeslapen. 
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