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Agenda 
22/23 mei – Pinksteractie collecte: Week Nederlandse Missionarissen 
 
Familieberichten 
Overleden: Willy Maria de Wit, Wilhelmus Gerardus van Doorn, Gerardus 
Maria Pijnacker 
Dopeling: Anna Imelda Duits (30 mei) 
 
Pinksternoveen 2021 
Gewoonlijk vieren wij de Pinksternoveen waarbij er van Hemelvaart tot 
Pinksteren gebedsvieringen in de verschillende kerken zijn. Door 
corona is besloten dit jaar geen vieringen op locatie te organiseren. 
Toch willen wij de voorbereiding op het Hoogfeest van Pinksteren niet 
zomaar aan u voorbij laten gaan. Wij nodigen u uit om iedere dag 
tussen Hemelvaart en Pinksteren in verbondenheid met elkaar te 
bidden om Gods Geest. Als handreiking hiervoor bieden wij u een 
boekje met gebeden voor de 9 dagen van Hemelvaart naar Pinksteren. 
Het boekje ontvangt u digitaal bij deze Wachter. Tevens kunt u een 
geprinte versie meenemen vanuit de kerk.  
Neem even de tijd, ga rustig zitten, wordt u bewust dat God bij u is en 
voelt u verbonden met andere 'bidders' die een pinksternoveen 
houden, en stel u voor dat u bidt zoals de apostelen en Maria gebeden 
hebben in de ‘bovenzaal’ die eerste keer… 
Tip: als u de gebeden als boekje wilt printen, opent u het bestand, ga 
naar Bestand/Afdrukken. Kies Boek. Kies Afdrukstand liggend. 
 
 
 



Pinksternoveen in Reeuwijk 
Reeuwijk gaat een Pinksternoveen organiseren tussen 14 en 23 mei. 
Door corona gaat voor het tweede jaar de noveen niet rond door het 
Groene Hart. En om het in alle geloofsgemeenschappen van onze 
parochie te doen leek ons gezien de corona besmettingscijfers niet 
verstandig.  
We starten de noveenvieringen op vrijdag 14 mei om 19.00 uur. Elke 
avond tot de Eerste Pinksterdag zullen we ’s avonds een viering 
verzorgen. Behalve op zondag 16 mei, dan wordt de noveenviering 
meegenomen in de eucharistieviering van ’s morgens 9.00 uur. 
Bij iedere viering zal één van de gaven van de Geest worden belicht. 
Bovendien is er elke avond muzikale begeleiding en bidden we om de 
komst van de Geest. U kunt de avond zelf meevieren door aanwezig te 
zijn, er is plaats voor ongeveer 45 personen. Een belletje naar het 
secretariaat Reeuwijk is aan te raden, tel. 0182-392310. Maar u kunt 
ook gewoon thuis meevieren via de livestream die bij iedere viering 
aanstaat: www.kerkomroep.nl - Reeuwijk – Petrus en Pauluskerk. 
 
Gebedsvieringen vanaf juni 
Inmiddels vieren we al ruim een jaar met beperkingen. Een grote 
verandering was toch wel dat onze tweede viering in het weekend 
terug werd gebracht tot opening van de kerk met uitstelling van het 
Allerheiligste en mogelijkheid voor aanbidding. Nu er heel langzaam 
versoepelingen mogelijk lijken, kunnen wij melden dat we vanaf juni 
om de week op zaterdagavond een gebedsviering zullen vieren. In deze 
gebedsviering zal een van onze gebedsleiders voorgaan. In de viering 
zal geen communie worden uitgereikt.  Wel zal er een moment van 
uitstelling en aanbidding zijn.  
Het weekendrooster wordt dus vanaf juni:  De ene week op zaterdag 
gebedsviering en op zondag Eucharistieviering. De week erna op 
zaterdag Eucharistieviering en op zondag uitstelling en aanbidding. Dit 
zal zich steeds herhalen. U bent van harte welkom! 
Namens de pastoraatgroep, 
Lia Nottelman 
 
‘Bid met Mij tot de Hemelse Vader’ 
Met deze oproep volgend wordt er op Hemelvaartsdag, 13 mei a.s., een 
gebedsochtend gehouden in de Josephkerk in Gouda. Vanaf 9.00 uur 
is iedereen welkom zich bij de gebeden van eerherstel en rozenkrans 
aan te sluiten. De gebedsochtend wordt afgesloten met de 
Eucharistieviering van 11.00 uur. 



Marialof 
Op zondag 16 mei om 16:30 uur is er een Marialof in de Victorkerk te 
Waddinxveen. Voorganger bij het Marialof is pastoor van Klaveren en er 
zal een (klein) gelegenheidskoor zijn. Weet u van harte welkom, maar 
vergeet u niet bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap u aan 
te melden voor de viering. 
 
Gebedsintenties 
Do. 13 mei  9.00u -  Hemelvaart - Jaap en Rie de Wit – van Egmond, 
ouders Ernst Walraven en Gijs en Jos, familie Sluis-van Velzen. 
 
Za. 15 mei 19.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. fam. 
Rietveld – Oonk, tante Sientje en Jan, ouders Verkleij – Keizers, Ans 
van Dijk – van Leeuwen, Will Heemskerk, ouders van Zoest – Kromwijk, 
ouders Piet en Bep Walraven – Blom en Barbara. 
 
Vr. 21 mei 9.00u - ouders Adriaan en Corrie van Vliet – van Vuuren, 
 
Zo. 23 mei 9.00u – Pinksteren - Voor de vervolgde christenen 
wereldwijd. Wij bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen 
komen. Marinus de Roos, Elisabeth van Bunningen, Jaap en Rie de Wit 
– van Egmond,  Jan en Elly van Kippersluis – Groenendijk, ouders van 
Veen – van der Salm en Cobi, Dirk Boekhorst, Pastor Paardekooper, 
fam. Vergeer – Bunnik, ouders Joop en Willy Vergeer – Veelenturf, 
ouders Verkley – Keizers, fam. Koot – van der Maat, fam Agterof – van 
der Steen, ouders Walraven – Zieltjens en kleinzoon Martijn, Adriaan en 
Lenie Droogh – van Rossum, Jan, Tiny en Wim van Leeuwen, Cees 
Scheer. 
 
Zo. 29 mei – 9.00u - Voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wij 
bidden ook voor hun vervolgers dat zij tot inkeer mogen komen. Cor en 
Ada Veelenturf – Visser, Martin Dobber, ouders van Velzen – Hillenaar, 
Nilo Ruiter, Jan Piket. 
 
Weekinfo     

Hemelvaartsdag 
 

Do. 13 mei 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren     
Herenkoor 

  
       



Vr. 14 mei 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren   
 
  

    

    
7e Zondag van Pasen 

Za. 15 mei 19.00 Eucharistieviering pater Peelen     
Herenkoor 

  

Zo. 16 mei 9.00 Aanbidding  
 

       

Ma.  17 mei 19.00 Avondgebed werkgroep 
 

       

Vr. 21 mei 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren        
    

Eerste Pinksterdag 
 

Za. 22 mei 19.00 Aanbidding  
 

Zo. 23 mei 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren     
Dameskoor en diaken Verschuur        

Ma.  24 mei 19.00 Geen avondgebed 
 

       

Vr. 28 mei 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren        
    

H. Drie-eenheid 
 

Za. 29 mei 19.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren     
Jongerenkoor 

 

Zo. 30 mei 9.00 Aanbidding  
 

       

Ma.  31 mei 19.00 Avondgebed werkgroep 
 

Vr. 4 juni 9.00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren        
    

Sacramentsdag 
 

Za. 5 juni 19.00 Woord- en 
gebedsdienst 

gebedsleider Gerry 
Postma 

Zo. 6 juni 9.00 Eucharistieviering pater Peelen 
 


