Nieuwsbrief 1 juli - 1 augustus 2021

juli 2021

--------------------------------------------------------------------------------------

Donderdag 1 juli
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Bep en Gerhardus Lanjouw-van der Kleij
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 4 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur
Voorganger
pastoor D. van Klaveren
Lector
Leny van Leeuwen
Acoliet
Tessa
Intenties: jaargetijde Henri van de Wetering, Clemens van der Werf, Koen en Miep van ZoestStolwijk en zoon Fred, Chris de Heij en Jo de Heij-Bunnik, Wim en Cathrien van Vuuren-Segers,
Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg, Annie Verhagen
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 7 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intenties: Bernard Spruit, jaargetijde Martin Feenstra
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 8 juli
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Paula de Jong-Pijnacker
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 11 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Woord Communieviering met zang door CantaRellen
Voorganger
diaken P. Schuurmans
Lector
Lily van Dijk
Intenties: Emma Berg-Frieling en echtgenoot, Jaap Verkleij en zoon Jos, overleden ouders NobelVianen en Adri en Theo, Cock Schrijvershof-Steijn, overleden ouders van der Werf-van Leeuwen,
jaargetijde Leo van Leeuwen, Wijnand Kok en overleden familie Kok-van Leeuwen, overleden
ouders Olsthoorn-Houdijk en familie, om zegen over de huisgezinnen
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 14 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 15 juli
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Bep en Gerhardus Lanjouw-van der Kleij
-----------------------------------------------------------------------------Vrijdag 16 juli
Reeuwijk-Brug
19.00 uur weeksluiting in de Reehorst
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 18 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering
Voorganger
pastoor D. van Klaveren en diaken S. Verschuur
Lector
Jolanda van Leeuwen
Acoliet
Wendy

redactie: reeuwijk@sintjandd.nl
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Intenties: Walter Broug, Annelies Peeman, Jan de Jong, overleden ouders van Leeuwen-Mouris en
Theo, Arie en Annelies van Leeuwen en hun 3 kinderen Anneke, Paul en Rob, Bernard Spruit,
overleden ouders Bunnik-van der Vlugt, Annie en Piet Bunnik-Kemp, Cor Hoogeveen, jaargetijde
Leo Schrijvershof, Cock Schrijvershof-Steijn, Henny Koemans, Clemens van der Werf, Koen en Miep
van Zoest-Stolwijk en zoon Fred, Cornelis Willebrordus Moons, Anne van Zoest
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 21 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intentie: Salesia Maria Ballering-Schrijvershof
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 22 juli
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Cor Vink
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 25 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering met zang door Caecilia-leden
Voorganger
pastoor D. van Klaveren
Lector
Dorien van Leeuwen
Acoliet
Anne
Intenties: jaargetijde Bets van der Vlugt-Verbeij, Ceel van der Vlugt, Gerard van der Werf, Greet
en Henk Burger, jaargetijde Cor van den Hoogen-van Vliet, Jaap van den Hoogen, Paula de
Jong-Pijnacker, Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie, overleden ouders van LeeuwenStolwijk en Cor, Arie Verkleij en kleinzoon Jens
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 28 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intentie: Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 29 juli
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 1 augustus
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Woord Communieviering met zang door Caecilia-leden
Voorganger
Diaken P. Schuurmans
Lector
Leo van Zoest
Intenties: Maria Petronella Ignatia van Veen, Ans en Jan Rupert-Kaldenbach, Wim en Cathrien
van Vuuren-Segers, jaargetijde Joop van der Werf, Gerard en Sigrid van der Werf

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
Communie thuis ontvangen
In deze ingewikkelde tijd kunnen velen van ons helaas niet naar de kerk. We missen elkaar als
gemeenschap en wellicht ook de communie. Als u verlangt de communie te ontvangen dan
kunt u dit aan ons kenbaar maken. Het Pastoraal team en vrijwilligers willen zich inzetten om de
communie bij u thuis te brengen. Uiteraard houden zij zich aan de hygiënemaatregelen die op dit
moment gelden! U kunt zich aanmelden bij het secretariaat, telefoonnummer 0182-392310 of via
reeuwijk@sintjandd.nl.
Plastic doppen sparen en pennen recyclen
We sparen (schone) plastic doppen voor KNGF Geleidehonden. Per kilo ontvangt KNGF
Geleidehonden een vergoeding. De inleverdoos staat in de Mariakapel. DANK VOOR UW STEUN.
Pennen, vulpen, viltstift, drukpotlood, markeerstift en permanent marker worden, ongeacht het
merk, geaccepteerd. Ook hiervoor staat een inleverbox in de Mariakapel.
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Kerkomroep.nl
De vieringen in onze kerk zijn altijd online te bekijken en/of terug te kijken. 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 deze tijden extra goed gebruiken. 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 en datum. Bij
voorbaat hartelijk dank.
Youtube kanaal Parochie Sint Jan de Doper
Op de website vindt u ook een link naar het youtube-kanaal van de parochie,
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul9LnETcPJ2Q. Hierop staan diverse
filmopnames, o.a. de adventfragmenten van onze CantaRellen, de kerstspecial van het
Alzandokoor, maar bijvoorbeeld ook De Passion (2017). Kunt u op het gemak alle bijzondere
producties van onze parochie nog eens te bekijken.
Versoepelingen rondom corona-maatregelen
Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen
ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.
Het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en
uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw.
In onze H.H. Petrus & Pauluskerk mogen 110 bezoekers per viering. U hoeft niet meer van te voren
te reserveren, wel zullen we nog registreren bij de ingang.
- Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen dan kunnen plaatsvinden
wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd.
- Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand,
ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.
Deze zijn te vinden via: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kadercoronamaatregelen https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
- Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan
- Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
- De H. Communie wordt uitgereikt met een daarvoor bestemd schepje of eucharistisch pincet.
- Tussen de bedienaar van de H. Communie en de communicant wordt een kuchscherm
geplaatst. Onder het kuchscherm wordt de H. Hostie met schepje of pincet op de tissue van de
communicant gelegd.
Vieringen in de Reehorst
Na veel te lang geen vieringen in de Reehorst, zijn we gelukkig weer gestart met de vieringen op
donderdagmorgen. Met ingang van 1 juli is de aanvangstijd 10.00 uur.
We vinden het enorm fijn om met de bewoners van de Reehorst, dienstencentrum Ravenhorst en
andere belangstellenden weer te kunnen vieren en elkaar daarna, met een kopje koffie, weer te
ontmoeten.
Ook de weeksluitingen op vrijdagavond om 19.00 uur zijn er weer.
Openingstijden secretariaat tijdens schoolvakantie
Tijdens de schoolvakantie (17 juli tot 29 augustus) is het secretariaat alleen geopend op
donderdagochtend van 9 tot 12 uur.
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In Memoriam
Emerenthia Geertruida Maria Baars-van Vliet, geboren 22 mei 1946 - overleden 13 mei 2021
Emmy van Vliet, geboren 22 mei 1946, als oudste van een gezin van elf kinderen. Zij groeide op
zoals in ieder boerengezin. Na de lagere- en huishoudschool is ze thuis blijven werken, waar ze het
liefst buiten was en werkzaamheden op de boerderij verrichtte.
Op 16 jarige leeftijd heeft ze leren dansen in Bodegraven bij Martin Visser. Later is ze lid geworden
van de KPJ in Reeuwijk, waar ze Cor Baars ontmoette.
In 1966 is ze met Cor getrouwd en verhuisde ze naar een eengezinswoning aan de Kennedysingel.
Haar betrokkenheid bij het boerenleven bleef trekken en zo fietste ze vaak naar haar ouderlijk huis
aan de Platteweg. Ze wilde graag van alles op de hoogte blijven.
Helaas is haar huwelijk kinderloos gebleven. Ze kon wel genieten van nichtjes, neefjes en
buurkinderen.
In het poeliersbedrijf dat ze samen met Cor was begonnen heeft ze altijd haar steentje
bijgedragen. Ze ging graag mee naar verschillende markten.
Na gelukkige jaren met Cor heeft ze veel te vroeg afscheid van hem moeten nemen en moest ze
alleen verder. Ondanks haar verdriet is ze niet bij de pakken neer gaan zitten, maar ging veel
dingen ondernemen. Ook familie, vrienden en kennissen werden niet vergeten. Geen verjaardag
werd overgeslagen en ze was altijd zeer belangstellend naar ieder zijn wel en wee.
Naast bridgen waren de tuin en de koi karpers haar grootste hobby’s. Vele uren bracht zij door in
haar prachtige tuin.
Helaas werd ze getroffen door borstkanker en later darmkanker. Hier heeft ze hard tegen
gevochten en heeft nog verschillende jaren gelukkig kunnen leven.
Twee jaar terug werd er baarmoederkanker bij haar geconstateerd. Dit gevecht heeft ze helaas
niet kunnen winnen. Zij is overleden op 13 mei j.l..
Van de acht meisjes van “van Vliet” zijn er nog maar vier. Emmy wij zullen jou, net als onze andere
zussen nooit vergeten.
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