Nieuwsbrief 30 januari - 2 maart 2022

februari 2022

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

Zondag 30 januari
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, jaargetijde Jan Romein, Leen en Clara Verbeij-van der Vlugt, Jan de Wit, jaargetijde
Maria Helena Anna van Leeuwen-van Rossum
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 2 februari
Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur GEEN VIERING
Gouda H. Josephkerk
19.30 uur Eucharistieviering
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 6 februari
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. leden van het Gedachteniskoor
Voorganger
pastor W. Kuipers
Lector
Jolanda van Leeuwen
Acoliet
Rick
Intenties: jaargetijde Ceel van der Vlugt, Bets van der Vlugt-Verbeij, Gerard van der Werf,
overleden ouders van Leeuwen-Stolwijk en Cor, Bernard Spruit, Ank Steenkamer-van Leeuwen en
zoon Marc, Wim en Cathrien van Vuuren-Segers, Gerard en Sigrid van der Werf, Joop en Miep
van den Nieuwendijk-Verkleij
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 9 februari
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intentie: Salesia Maria Ballering-Schrijvershof, Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg, Frans en
Truus van Leeuwen-van der Slot
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 13 februari
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering viering met zang door Caeciliakoor
Voorganger
M.R. Hoogland cp
Lector
Leny van Leeuwen
Acoliet
Tessa
Intenties: Henri van de Wetering, Piet en Riet Groenendijk-Heemskerk, Maria Cornelia Martina
Hogenelst-Lek, jaargetijde Wilhelmus Nicolaas Olsthoorn, Hendrika Maria Olsthoorn-Houdijk, Ank
Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 16 februari
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 17 februari
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intenties: Jan de Wit, jaargetijde Jan Hoogeveen, Bep Hoogeveen-Segers
------------------------------------------------------------------------------

redactie: reeuwijk@sintjandd.nl
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Zondag 20 februari
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering met zang door cantory Alzandokoor
Voorganger
pastor Verschuur
Lector
Dorien van Leeuwen
Acoliet
Wouter
Intenties: overleden ouders de Bruin-Bertels en zus Nel, Clemens van der Werf, jaargetijde Miep
van Zoest-Stolwijk, Koen van Zoest, zonen Koen en Fred, jaargetijde Jan van der Vlugt, Gerard en
Tonnie Hogenelst-Nederberg, Toos en Aad van der Poel-Koot, Ank Steenkamer-van Leeuwen en
zoon Marc, ouders de Wit-van Eijk en dochters Truus en Rita, Wijnand Kok en overleden familie
Kok-van Leeuwen
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 23 februari
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intentie: Bernard Spruit
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 24 februari
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
-----------------------------------------------------------------------------Vrijdag 25 februari
Reeuwijk-Brug
19.00 uur weeksluiting in de Reehorst met zang door leden voormalig
Ecclesiakoor
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 27 februari
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering
Voorganger
M.R. Hoogland cp
Lector
Leo van Zoest
Acoliet
Anna
Intenties: Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie, Rina van Leeuwen-van Zuijlen, pastoor
Willem van der Meer, jaargetijde Ans Rupert-Kaldenbach, Jan Rupert, Ank Steenkamer-van
Leeuwen en zoon Marc, jaargetijde Catharina Streng-van Galen, Gerard en Sigrid van der Werf,
jaargetijde Adriana Johanna van der Werf-van Leeuwen, Wiro Martinus van der Werf
--------------------------------------------------------------------------- -Woensdag 2 maart
Aswoensdag
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur GEEN VIERING

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.
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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.

22 tuinders snoeien de bomenlaan en pastorietuin
Dinsdag 25 januari was het weer tijd voor een jaarlijkse snoeibeurt van de bomen in de
pastorietuin en rondom de begraafplaats. Maar liefst 22 vrijwilligers kwamen om half 2 met hun
eigen gereedschap, trekker en vrachtwagentjes om de bomen te kortwieken. Allereerst werd de
mooie bomenlaan naar de begraafplaats deskundig gesnoeid en daarna de begroeiing aan de
slootkant en overige bomen.
Zoals de snoeiers al vele jaren gewend zijn, had ook nu ‘onze’ Paula voor koffie gezorgd en
2 overheerlijke appeltaarten gebakken. De 2 kerkwerksters en de werkmannen die boven aan het
werk waren genoten tevens mee van deze lekkernij. Paula had op veel personen gerekend.
Na de koffie werden de takken opgeruimd en het werk afgerond.
Mede dankzij zo’n snoeibeurt kunnen wij komende tijd weer genieten van een prachtige laan
met zijn charme in alle seizoenen.
Namens de geloofsgemeenschap hartelijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet op deze
middag.
WJD@Home 29 april t/m 1 mei op Ameland

De WJD@Home is de perfecte opstap naar de Wereld Jongerendagen in Portugal 2023 voor
jongeren van 15 tot 30 jaar. Een plek waar je nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden
weer ziet. Een weekend vol ontmoeting en ontspanning, voor workshops, discussie in een college
tour en tijd om samen na te denken over wat het katholieke geloof betekent voor jouw leven. Kijk
op de website voor meer informatie.
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