Nieuwsbrief 9 januari – 2 februari 2022

januari 2022

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

Zondag 9 januari
Doop van de Heer
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering
Muzikale begeleiding
Marie-José Sluijs en Angenieta Katee
Voorganger
pastoor D. van Klaveren
Lector
Arie van Leeuwen
Acoliet
Wendy
Intenties: Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Henri van de Wetering, jaargetijde Cock
Schrijvershof-Steijn, Leo Schrijvershof en Jimmy, Jérôme Spaas, om zegen over de huisgezinnen,
jaargetijde Anneke Vermeulen-Heemskerk, Jan Vermeulen
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 12 januari
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intentie: Bernard Spruit
-----------------------------------------------------------------------------Zaterdag 15 januari
Reeuwijk-Brug De Ark
13.00 uur Opening Actie Kerkbalans
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 16 januari
Oecumenische viering
Kinderwoorddienst
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Oecumenische viering met zang door Alzandokoor
Voorgangers
pastor W. Kuipers en dr. M. van Diepen
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 19 januari
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intentie: Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie, Gerard en Tonnie HogenelstNederberg
-----------------------------------------------------------------------------Zaterdag 22 januari
H. Vormsel voor vormelingen uit Reeuwijk en Bodegraven
Bodegraven
19.00 uur
Voorgangers
Bisschop J. van den Hende, pastoor D. van Klaveren, pastor S. van Winden
----------------------------------------------------------------------------Zondag 23 januari
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering met zang door cantory Ceaciliakoor
Voorganger
pastor W. Kuipers
Lector
Wilco Dorresteijn
Acoliet
Anna
Intenties: Riet Houtman-van der Laan, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, jaargetijde
Annie Verhagen, jaargetijde Jimmy Schrijvershof, Leo en Cock Schrijvershof-Steijn, Ceel en Bets
van der Vlugt-Verbeij, overleden ouders de Bruin-Bertels en zus Nel, jaargetijde Maria Cornelia
Martina Hogenelst-Lek, jaargetijde Tonnie Hogenelst-Nederberg, Gerard Hogenelst, Paula de
Jong-Pijnacker, overleden ouders van Leeuwen-Mouris en Theo, jaargetijde Nel Verkleij-van der
Pal, Arie Verkleij, Joop van der Werf, Riet Vermeij-Nederhof
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 26 januari
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
------------------------------------------------------------------------------
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Zondag 30 januari
Maria Lichtmis
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantarellen
Voorganger
M.R. Hoogland cp
Lector
Jessica Rutte
Acoliet
Rosalie
Intenties: Walter Broug, Annelies Peeman, Wijnand Kok en overleden familie Kok-van Leeuwen,
Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie, overleden ouders Olsthoorn-Houdijk en familie,
Bernard Spruit, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, overleden ouders van der Werf-van
Leeuwen
--------------------------------------------------------------------------- -Woensdag 2 februari
Opdracht van de Heer in de tempel
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
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
Wanneer u door ziekte, of andere omstandigheden, voor langere tijd niet naar de vieringen kunt
komen en toch graag de Communie ontvangt, neemt u dan contact op met het secretariaat,
tel. 0182-392310.
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.
Financiën
We kunnen uw financiële bijdrage 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.
Geven met Givt
Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen
betaalt met de pinpas. Vandaar dat we in onze kerk gestart zijn met een nieuwe manier van
collecteren, waarbij u met uw smartphone kunt doneren. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf
dat deze oplossing maakt. Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-app nodig.
Die kunt u downloaden op www.givtapp.net/download.
Uiteraard blijft het ook mogelijk om contant te geven aan de collecte.

Week van gebed 16 t/m 22 januari 2022
We beginnen de week van gebed op zondag 16 januari met een oecumenische viering.
Daarin zullen Pastor Kuipers en Dominee M. van Diepen voorgaan om 9.00 uur.
Op de andere dagen van de week zijn er ’s avonds om 19.30 uur korte meditaties,
en één in de morgen (tijdstip nog onbekend).
Alle meditaties zijn via de live stream te zien, het is helaas niet mogelijk om de meditaties
fysiek bij te wonen.
Maandag 17 januari begint Elim - www.elimreeuwijk.nl
Dinsdag 18 januari RK kerk - www.kerkomroep.nl
Woensdag 19 januari De Ark - www.kerkdienstgemist.nl
Donderdag 20 januari Sluipwijk - www.sluipwijksekerk.nl
Zaterdagmorgen 22 januari De Ichthus - www.hervormdreeuwijk.nl
Wij wensen u een inspirerende week toe.
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