Nieuwsbrief 1 september – 3 oktober 2021

september 2021

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

Zondag 29 augustus
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering
Voorganger
M.R. Hoogland cp
Lector
Lily van Dijk
Acoliet
Wouter
Intenties: overleden ouders Olsthoorn-Houdijk en familie, Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg,
Paula de Jong-Pijnacker, Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie, overleden ouders van
Zoest-van Velzen, Jan Verlaan
Collecte voor MIVA
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 1 september
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intentie: Martin Feenstra
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 2 september
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intenties: overleden ouders Kees en Corrie Nederhoff-Kusters, Jan de Wit
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 5 september
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Ecclesia-leden
Voorganger
pastor W. Kuipers
Lector
Leny van Leeuwen
Acoliet
Fiona
Intenties: Chris de Heij en Jo de Heij-Bunnik, familie Verkleij-Haske, overleden ouders Nobel-Vianen
en Adri en Theo, Jan en Anneke Vermeulen-Heemskerk, Wim en Cathrien van Vuuren-Segers,
overleden ouders Bunnik-van der Vlugt, Annie en Piet Bunnik-Kemp, Cor Hoogeveen, Henny
Koemans, Annie van Zoest en overleden ouders
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 8 september
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intentie: Bernard Spruit
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 9 september
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intenties: Martien en Ans Dhondt-Steijn, overleden ouders Kees en Corrie Nederhoff-Kusters, Jan
Ballering
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 12 september
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering
Voorganger
pastor W. Kuipers
Lector
Leo van Zoest
Acoliet
Wendy
Intenties: overleden ouders de Jong-Overdam, overleden ouders van Leeuwen-Mouris en Theo,
Ans en Jan Rupert-Kaldenbach, Bernard Spruit, jaargetijde Johannes Hendrikus Dorresteijn,
Wilhelmina Cornelia Dorresteijn-van Wijngaarden, Riet Vermeij-Nederhof, Cornelis Willebrordus
Moons, overleden ouders Vermeulen-van der Vlugt, Piet en Riet Groenendijk-Heemskerk, Anne
van Zoest, Riet Houtman-van der Laan
------------------------------------------------------------------------------

Woensdag 15 september
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intentie: Salesia Maria Ballering-Schrijvershof
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 16 september
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: overleden ouders Kees en Corrie Nederhoff-Kusters, Jan de Wit
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 19 september
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering met zang door Caecilia-leden
Voorganger
pastoor W. Kuipers
Lector
Dorien van Leeuwen
Acoliet
Anna
Intenties: Gerard van der Werf, ouders de Bruin-Bertels en zus Nel, Walter Broug, Annelies Peeman,
Henri van de Wetering, Tom van Veldhuizen, jaargetijde Anita Mourits, overleden ouders van
Zoest-Stolwijk en Annie, Margaretha van Dijk-van den Burg en kleindochter Rupali, Jaap en Cor
van den Hoogen-van Vliet
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 22 september
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 23 september
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Leo van der Werf
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 26 september
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Oecumenische viering m.m.v. Alzando-leden
Voorgangers
pastor R. Lijesen en Ds. M. van Diepen
-----------------------------------------------------------------------------Dinsdag 28 september
Hooravond Geloofsgemeenschap De Goede Herder
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 29 september
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 30 september
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Jan de Lange
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 3 oktober
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering m.m.v. Cantarellen
Lector
Arie van Leeuwen
Acoliet
Annette
Intenties: Bernard Spruit, Wim en Cathrien van Vuuren-Segers, Annie en Piet Bunnik-Kemp, Cor
Hoogeveen, Henny Koemans, Anne van Zoest, Adriana Petronella Verbeij-de Groot, Riet
Houtman-van der Laan, jaargetijde Truus Ebbenhorst-Snel, Clemens van der Werf, Koen en Miep
van Zoest-Stolwijk en zoon Fred, overleden ouders Olsthoorn-Houdijk en familie, overleden ouders
van der Werf-van Leeuwen

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.
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.
Hooravond dinsdag 28 september
Dinsdag 28 september is de Hooravond van onze geloofsgemeenschap De Goede Herder.
Aanvang 20.00 uur. U bent allen van harte welkom.
Een leuk kadootje………geef de Gerardus kalender van 2022
De Gerardus kalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een dagscheurkalender en een soort
almanak. Met deze kalender krijgt u iedere dag een beetje spirit. Op de voorkant staat elke dag
een spreuk en staan naast de zon- en maanstanden o.a. een groot aantal feestdagen van
heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning,
puzzels, tips en leuke weetjes op allerlei gebied.
De kalender is bedoeld om elke dag met een positief gevoel te beginnen. De kalender wordt elk
jaar met plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van vrijwilligers en personeel
rondom het klooster van Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle
activiteiten die vanuit Klooster Wittem georganiseerd worden. ( zie ook www.gerarduskalender.nl)
De kalender is nu te koop bij het secretariaat, kost € 8,50 of te reserveren via:
reeuwijk@sintjandd.nl
Ankerzondag
Voor iedereen die verlangt om in geloof met elkaar samen te zijn en God en elkaar te ontmoeten
is er elke maand in onze parochie de Ankerzondag. Ieder met zijn/haar leeftijdgenoten het geloof
ontdekken, elkaar ontmoeten en samen de eucharistie vieren in en rondom onze parochiekerk in
Gouda. De Ankerzondag vervangt de Gezinsochtend. Komt u binnenkort ook langs? We starten
elke Ankerzondag om 09:15 uur met een inloop. We beginnen om 09:30 uur met de catechese en
vieren aansluitend om 11:00 uur met elkaar de Heilige Mis. Elke Ankerzondag is er crèche tijdens
de catechese en de H. Mis. Heeft u vragen en/ of wilt u op de hoogte blijven van gerelateerde
activiteiten die worden georganiseerd binnen onze Sint Jan de Doper parochie? Stuur een email
naar: anker@sintjandd.nl of kijk voor meer informatie op de website www.sintjandd.nl.
Data Ankerzondagen seizoen 2021/ 2022:
12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec, 9 jan, 13 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei, 5 jun, 3 jul

Pelgrimini, maar dan maximaal!
Zaterdag 2 oktober en zaterdag 9 oktober zijn de dagen waarop het gaat gebeuren: we gaan
op parochiebedevaart! Een pelgrimini maar dan maximaal! Met een persoonlijke pelgrimspas, de
credenziale, op zak waar ruimte is voor de zes stempels die uiteindelijk recht geven op een
testimonium, het getuigschrift, dat u de pelgrimage hebt volbracht!
Pelgrimspas, credenziale, testimonium, pelgrimini?
Het zijn woorden die bij iedereen passen: jong, middelbaar of wat ouder, flierefluiters en
zeurpieten, preciezen en rekkelijken, je komt ze allemaal tegen op onze route die op zaterdag 2
oktober in het Heilig Land (lees: Gouda) begint om vervolgens het spoor te volgen van Titus
Brandsma (Moordrecht) om uiteindelijk beschutting zoeken bij Maria van Waddinxveen. Je komt
die Fratelli Tutti een week later weer tegen als de route langs Lourdes (Boskoop), Santiago de
Compostella (Reeuwijk) en Kevelaer (Bodegraven) loopt. Onze Pelgrimini gaat ook over het
onderweg zijn, zoals we ons hele leven op weg zijn: op pad gaan, dingen achterlaten, soms
verdwalen, maar soms ook heel dicht bij God komen. De wandelaars en fietsers zullen daarom
onderweg vragen en suggesties meekrijgen voor bezinning en gesprek hierover tijdens hun tocht
van de ene naar de andere bijzondere plaats.

Er zijn drie soorten pelgrims.
Wandelaars, fietsers en de ‘thuisblijvers’. De thuisblijvers krijgen op de eigen locatie een
programma aangeboden terwijl de fietsers steeds 15 km fietsen en wandelaars zich door het
groen verplaatsen naar het volgende heiligdom. Via de live stream zijn we met elkaar verbonden!
Zaterdag 2 oktober
09.30 uur: Viering in het Heilig Land (Josephkerk in Gouda). Daarna wandelt of fietst u naar Sint
Jan Onthoofding in Moordrecht
11.30 uur: Viering over het leven van de bijna heilige: Titus Brandsma. Vervolgens zetten we ons in
beweging naar Waddinxveen.
14.30 uur: Viering in de Victorkerk, waar Maria van Waddinxveen ons met open armen ontvangt.
Zaterdag 9 oktober
09.30 uur: viering in Lourdes (Joannes de Doper in Boskoop). We gaan de Camino op!
11.30 uur: Viering in Santiago de Compostella (Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk). Als de voeten het
toelaten, voldoende lucht in de fietsbanden zit dan…
14.30: Viering in Kevelaer (Willibrordeskerk in Bodegraven) met aansluitend uitreiking van uw
testimonium.
Praktische informatie
Om in het bezit te komen van een pelgrimspas en dus het testimonium dan is aanmelden voor
maandag 20 september bij het centraal parochiesecretariaat erg fijn. Mail naar
parochie@sintjandd.nl of bel 0182-513056 (ma. t/m. vrij 9.00-12.00). Wij weten dan onder andere
hoeveel lunchpakketten er nodig zijn. We gaan er vanuit dat u beide dagen pelgrimeert. Kan u
slechts één dag, dan kan dat natuurlijk ook.
Als u niet meewandelt of meefiets kunt u deelnemen aan het lokale programma. De invulling
daarvan is divers. U maakt op locatie nog beter kennis van het heiligdom waar u verblijft.
Aanmelding loopt via het secretariaat van de lokale geloofsgemeenschappen.
U wandelt niet mee, u fiets niet mee en neemt ook geen deel aan het lokale programma? Dan
mist u veel, heel veel….. maar u bent natuurlijk altijd welkom bij de viering waar en wanneer dan
ook.
Hou er rekening mee dat u op het einde van de dag op eigen gelegenheid weer naar huis gaat.
In de pelgrimspas staat naast het programma, de wandel- fietsroutes, praktische informatie ook
de dichtstbijzijnde bushalte of station vermeldt.
Namens de kerngroep,
Dorien van Leeuwen, Fred de Bruijn en pastor Rob Lijesen

