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juni 2022

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

Zondag 29 mei
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gedachteniskoor
Voorganger
pastor W. Kuipers
Lector
Jessica Rutte
Acoliet
Rick
Intenties: Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie, Ank Steenkamer-van Leeuwen en
zoon Marc, jaargetijde Salesia Maria Ballering-Schrijvershof, Tiny van Leeuwen-Mourits en
overleden familie, Leo en Cock Schrijvershof-Steijn, Cornelis Willebrordus Moons, overleden ouders
van der Vlugt-Verbeij, Margaretha van Dijk-van den Burg en kleindochter Rupali, Jaap Verkleij en
zoon Jos, Ulrich Tertnik
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 1 juni
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 2 juni
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Truus van Setten-van Berkel
-----------------------------------------------------------------------------Zaterdag 4 juni
Reeuwijk-Dorp
19.30 uur Pinksternoveen m.m.v. cantory Ecclesia
Na afloop drinken we met elkaar een kopje koffie of thee.
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 5 juni
Pinksteren
collecte Week van de Missionarissen
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering
Muzikale begeleiding
Angenieta Katee en Marie-José Sluijs
Voorganger
M.R. Hoogland cp
Lector
Leo van Zoest
Acoliet
Wouter
Intenties: Riet Vermeij-Nederhof, overleden ouders de Bruin-Bertels en zus Nel, Walter Broug,
Annelies Peeman, Piet en Riet Groenendijk-Heemskerk, jaargetijde Chris de Heij, Jo de Heij-Bunnik,
Leonardus Wilhelmus van Dijk, Henny Koemans, Wim en Cathrien van Vuuren-Segers, jaargetijde
Anita de Wit, overleden ouders van Leeuwen-van Rossum, overleden ouders Nobel-Vianen en
Adri en Theo, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Bernard Spruit, Everhardus van Meurs
Reeuwijk-Dorp
13.00 uur Carnavalsviering
-----------------------------------------------------------------------------Maandag 6 juni
Heilige Maria, Moeder van de kerk
Boskoop
9.00 uur Eucharistieviering
Gouda
11.00 uur Eucharistieviering
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 8 juni
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intentie: jaargetijde Ton de Kok
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 9 juni
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 10 juni
Reeuwijk-Dorp

14.00 uur Huwelijksviering Theo van Zoest & Esther van ’t Wout
mmv. het Alzandokoor
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 12 juni
Allerheiligste Drieëenheid
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. cantory Alzandokoor
Voorganger
M.R. Hoogland cp
Lector
Leny van Leeuwen
Acoliet
Anna
Intenties: Salesia Maria Ballering-Schrijvershof, Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg, Wijnand
Kok en overleden familie Kok-van Leeuwen, Anneke van der Werf-Schlagwein, overleden familie
Schrijvershof, overleden ouders van Leeuwen-Stolwijk en Cor, Adriaan en Bep van LeeuwenSchrijvershof, Joop en Miep van den Nieuwendijk-Verkleij, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon
Marc, jaargetijde Jan Verlaan
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 15 juni
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intenties: Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 16 juni
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Truus van Setten-van Berkel
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 19 juni
Sacramentsdag
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering
Muzikale begeleiding
Angenieta Katee en Marie-José Sluijs
Voorganger
pater Peelen
Lector
Jolanda van Leeuwen
Acoliet
Wendy
Intenties: Henri van de Wetering, Ceel en Bets van der Vlugt-Verbeij, overleden ouders Spruit-van
Leeuwen en zoon Janneman, Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie, overleden
ouders van der Werf-van Leeuwen, Henk de Wit, Anne van Zoest, Cornelis Willebrordus Moons,
Arie Verkleij en kleinzoon Jens, Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie
overleden ouders Olsthoorn-Houdijk en familie, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc,
jaargetijde Gerard van der Tol
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 22 juni
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intenties: Anneke van der Werf-Schlagwein, Bernard Spruit
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 23 juni
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Corrie Moons-van Veen
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 26 juni
Sint Jan de Doperdag
Kinderwoorddienst
Reeuwijk-Dorp
GEEN VIERING
Boskoop
11.00 uur Eucharistieviering
Voorganger
pastoraal team
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 29 juni
H.H. Petrus & Paulus
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 30 juni
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Jan en Bep Hoogeveen-Segers
------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 1 juli
Reeuwijk-Brug
19.00 uur weeksluiting in de Reehorst m.m.v. kinderkoor Cantarellen
Voorganger
Leo van Zoest
-----------------------------------------------------------------------------Zaterdag 2 juli
H.H. Petrus & Paulusfeest
Kinderwoorddienst
Reeuwijk-Dorp
19.00 uur buitenviering in de tuin
aansluitend gezellig samenzijn, meer info zie bladzijde 4
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 3 juli
Reeuwijk-Dorp
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.
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.
GELOVEN IN DE ANDER. Samen een missie.
Tijdens deze week zetten wij jaarlijks alle missie werkers in het zonnetje, dat is echt verdiend, daar
zij zich altijd met volle energie en liefde inzetten voor kwetsbare medemensen. Geïnspireerd door
hun geloof. St. Paulus predikt “een HEER, een GELOOF, een DOOP. Een GOD en VADER van allen,
die is boven allen en met allen” Moeiteloos mag je daaraan toevoegen “Een MISSIE “ Dit is niet
alleen een opdracht voor de missiewerkers bedoeld, maar voor alle gedoopte. Samen kunnen
we deze missie waarmaken door Geloof en Vertrouwen in God en de medemens. De
missiewerkers hebben onze steun heel hard nodig, we hoeven niet allemaal, daar, te gaan
werken, maar kunnen ons steentje hier bij dragen. Dat kan in een geldelijke bijdrage, maar zeker
ook door gebed. Dit laatste is een mooie onzichtbare kracht die wel gevoeld en gewaardeerd
wordt. Onze geldelijke bijdragen halen wij graag op in het Pinksterweekend, na de viering op
zondag. Hij wordt van harte bij u aanbevolen om zo te zorgen dat deze missiewerkers hun werk in
alle rust en eerlijkheid kunnen blijven doen, namens hen alvast onze welgemeende dank.
De Parochiële MOV
We mogen, kunnen en willen weer: Sint Jandag 2022
Pomp de banden op van je E- Bike, trek je wandelschoenen aan, neem de trein, de ezel of jouw
voiture en kom met elkaar naar de Sint Jandag!
Zondag 26 juni mogen, kunnen en willen we weer: onze Sint Jandag! We vieren om 11.00 de
Eucharistie. Onthullen de opbrengst van de Vastenactie en overhandigen, onder een daverend

applaus, een cheque aan Saskia van Vuuren, de powervrouw van El Arbol. Ook nemen we
afscheid van Nellie Plazier. Na jaren van trouwe dienst op het parochiesecretariaat heeft ze haar
horizon verlegd naar de Vlietstreek.
Alle communicanten en de vormelingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Via flyers
worden de oud deelnemers aan de Wereld Jongerendagen uitgedaagd om hun WJD sweater,
hoodie, of t-shirt uit de mottenballen te halen, aan te trekken om op de Sint Jandag
ambassadeur te zijn voor een nieuwe lichting jongeren richting Lissabon 2023!
Na de viering is er een High Tea die door heel de Sint Jan wordt samengesteld. Als iedereen iets
maakt, bakt of creëert dan delen we dat met elkaar. Smaakvolle recepten kunt u vinden op
heelhollandbakt.nl/recepten. Het is maar een suggestie 😊
Af en toe hoor je in de wandelgangen: ik ga alleen maar naar mijn eigen kerk…. Weet dan dat
die kerk op zondag 26 juni aan de A.P. van Neslaan in Boskoop staat!
De werkgroep Sint Jandag
Zomerleesavonden
De zomerleesavonden van vorig jaar waren niet om naar huis te schrijven, het was koud, kil en
drassig. Maar indrukwekkend was wel! In stilte lazen we met elkaar de encycliek ‘Fratelli Tutti’ om
vervolgens te delen wat je had geraakt, hoe de encycliek woorden gaf aan jouw geloof. Er was
geen discussie, geen dispuut, het was respectvol luisteren naar elkaar.
Dit jaar zijn er weer zomerleesavonden in de tuinen van onze kerken. Dit jaar zal het wel zonnig en
droog zijn, fluiten de vogels het hoogste lied, verwarmd de avondzon jouw handen die in alle rust
de bladzijnen omslaan van ons boek: Titus Brandsma, van held tot heilige.
Zeven wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Titus Brandsma Instituut belichten in dit
prachtig full colour geïllustreerde hardcover boek ieder aspect uit het leven van het
bewonderingswaardige mens dat Titus Brandsma was.
Onze leesavonden zijn op 12 juli in Moordrecht, 14 juli in Gouda, 19 juli in Haastrecht en op 21 juli in
Waddinxveen steeds van 19.30u - 21.00u. De laatste avond sluiten we af met Friese kruidkoek en
Berenburger of een andere smaakvolle combinatie 😊
Er is plaats voor 15 deelnemers, opgeven voor 1 juli via parochie@sintjandd.nl. Ons boek is te
bestellen bij uw lokale boekhandel en kost € 19,95.
Pastor Rob Lijesen
Buitenviering in de Pastorie tuin
Op zaterdag 2 juli staat er een buitenviering gepland in de pastorietuin.
Het zal een eucharistieviering zijn en de aanvang is 19.00 uur.
Het is 4 dagen na het Petrus en Paulus feest dus vieren we dit op deze avond.
Verschillende koren zullen hun medewerking hieraan verlenen.
Ook de kinderen krijgen aandacht door middel van een kinderwoorddienst.
Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een
drankje. Het is al weer 3 jaar geleden dat we iets voor onze grote groep vrijwilligers hebben
georganiseerd dus wordt het de hoogste tijd omdat even in te halen. Natuurlijk is er veel
voorbereiding nodig om dit mogelijk te maken dus als u denkt ik wil best wel even helpen, meld u
aan bij ’t secretariaat.
3 Jaar geleden was het bij deze buitenviering ’s avonds 33 graden .
Zo warm hoeft het niet te zijn als het maar droog is. Wij kijken uit naar uw komst.
Afscheid van 5 koorleden
Op 7 april hebben vijf koorleden met een officieel tintje afscheid genomen van het Caeciliakoor.
Afscheid nemen van het koor waar je jaren lid van bent geweest, lief en leed met de koorleden
hebt gedeeld, is altijd jammer. Maar redenen en omstandigheden maken het soms dat het beter
of noodzakelijk is er een punt achter te zetten.
Allen waren de ‘40 dienstjaren’ ruim gepasseerd en hebben hun sporen in dit en/of andere
kerkkoren dus wel verdiend.
We zijn hen veel dank verschuldigd voor hun inzet in al die jaren en wensen hen alle goeds maar
bovenal gezondheid toe voor de komende tijd. Dit werd onderstreept met een bloemetje en een
passend geschenkje.

