Nieuwsbrief 7, 2022

juli 2022

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

Vrijdag 1 juli
Reeuwijk-Brug
19.00 uur weeksluiting in de Reehorst m.m.v. Cantory Ecclesia
Voorganger
Leo van Zoest
-----------------------------------------------------------------------------Zaterdag 2 juli
H.H. Petrus & Paulusfeest
Kinderwoorddienst
Reeuwijk-Dorp
19.00 uur Eucharistieviering in de tuin
Voorganger
pastoor D. van Klaveren
Lector
Angelique
Acoliet
Annette
Intenties: overleden ouders van Zoest-van Velzen, Bernard Spruit, Ans en Jan Rupert-Kaldenbach,
Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, overleden ouders van Zoest-Stolwijk en Annie,
Corrie Boere en familie Boere, Ton van der Wal, Annie Verhagen, jaargetijde Cock van der Werf,
Wim en Cathrien van Vuuren-Segers, jaargetijde Henri van de Wetering, Henny Koemans, Toon en
Marijke van Veen-Spruit, Anne van Zoest
aansluitend gezellig samenzijn
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 3 juli
Reeuwijk-Dorp
GEEN VIERING
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 6 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intentie: jaargetijde Martin Feenstra
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 7 juli
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Truus van Setten-van Berkel, Johann Antonius Maria Linderhof
-----------------------------------------------------------------------------Zaterdag 9 juli
Reeuwijk-Dorp
8.00 uur scoutingviering
Voorganger
pastor R. Lijesen
Na afloop van de viering zwaaien we de scouts uit voor een week kamp!
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 10 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Alzandokoor
Voorganger
M.R. Hoogland cp
Lector
Arie van Leeuwen
Acoliet
Rosalie
Intenties: jaargetijde Emma Berg-Frieling en echtgenoot, Jaap Verkleij en zoon Jos, jaargetijde
Leni Verkleij-Pinkse, Manus Verkleij en overleden familie, jaargetijde Leo van Leeuwen, overleden
ouders van der Werf-van Leeuwen, Cock en Leo Schrijvershof-Steijn, overleden ouders OlsthoornHoudijk en familie, Everhardus van Meurs Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Salesia
Maria Ballering-Schrijvershof, Piet en Riet Groenendijk-Heemskerk, Gerard en Tonnie HogenelstNederberg, Adriaan en Bep van Leeuwen-Schrijvershof, Joop en Miep van den NieuwendijkVerkleij, Toos en Aad van der Poel-Koot, Theo en Bertha van Leeuwen-de Jong, overleden ouders
Theo en Annie Verkleij-Zwanenburg en overleden kinderen, overleden ouders Jan en Jo Capteinvan Vliet, Cor en Rie Segers-Gerts
-----------------------------------------------------------------------------redactie: reeuwijk@sintjandd.nl
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Woensdag 13 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intentie: Bernard Spruit, Alie Stamps-Nieuwenhuizen
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 14 juli
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 17 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering met H. Doopsel van Emily Mathot
Voorganger
pastoor D. van Klaveren
Lector
Wilco Dorresteijn
Acoliet
Rick
Intenties: Xander Mathot, Clemens van der Werf, Koen en Miep van Zoest-Stolwijk en voor zonen
Koen en Fred, overleden ouders van Leeuwen-Mouris en Theo, Henny Koemans, overleden ouders
Bunnik-van der Vlugt, Annie en Piet Bunnik-Kemp, Cor Hoogeveen, jaargetijde Leo Schrijvershof,
Cock Schrijvershof-Steijn, Anne van Zoest, Joop en Joke Rietveld, Jan de Jong, Arie en Annelies
van Leeuwen en hun kinderen Anneke, Paul en Rob, Arie Verkleij en kleinzoon Jens, Ank
Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, overleden ouders van Zoest-Stolwijk en Annie
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 20 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intenties: Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 21 juli
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Truus van Setten-van Berkel
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 24 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Woord Communieviering
Voorganger
pastor P. Schuurmans
Lector
Jolanda van Leeuwen
Intenties: jaargetijde Bets van der Vlugt-Verbeij, Ceel van der Vlugt, Gerard van der Werf,
overleden ouders van Leeuwen-Stolwijk en Cor, overleden ouders van Zoest-van Velzen, Cornelis
Willebrordus Moons, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Wijnand Kok en overleden
familie Kok-van Leeuwen, Anneke van der Werf-Schlagwein
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 27 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
-----------------------------------------------------------------------------Donderdag 28 juli
Reeuwijk-Brug
10.00 uur viering in de Reehorst
Intentie: Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg
-----------------------------------------------------------------------------Zondag 31 juli
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur Eucharistieviering
Voorganger
pastoor D. van Klaveren
Lector
Jessica Rutte
Acoliet
Wendy
Intenties: Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie, Anne van Zoest, jaargetijde Paula de
Jong-Pijnacker, jaargetijde Joop van der Werf, Ulrich Tertnik, Ank Steenkamer-van Leeuwen en
zoon Marc, Cornelis Petrus Mourits en dochter Anita
-----------------------------------------------------------------------------Woensdag 3 augustus
Reeuwijk-Dorp
9.00 uur viering in de kerk
Intenties: Bernard Spruit, Anneke van der Werf-Schlagwein
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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.
Viering ter gelegenheid van het nieuwe schooljaar
Vrijdag 26 augustus om 9.00 uur is er een viering met alle schoolkinderen en leerkrachten van DS
De Bron. Ook u bent, zoals vanouds, van harte welkom bij deze bijzondere viering. Maar….. eerst
zomervakantie!
Openingstijden secretariaat tijdens de vakantie
Van 11 juli t/m 26 augustus is het secretariaat alleen op donderdagmorgen geopend
van 9.00 -12.00 uur. De mail wordt regelmatig gelezen.
Wij wensen u een fijne zomer toe.
Nel, Jolanda en Leny
Pater M.R. Hoogland 25 jaar priester
Op 20 juni j.l. was het de dag dat pater Hoogland gedenkt dat hij 25 jaar geleden tot priester
werd gewijd. Voorwaar een mijlpaal, die wij niet onbenoemd willen laten, gelet op zijn
regelmatige aanwezigheid in de weekendvieringen in onze parochies. Wij willen daarbij stil staan
tijdens de viering op 3 juli a.s., als hij om 11 uur voor gaat tijdens de Ankerzondag in Gouda. Daar
willen we hem ook een gezamenlijk cadeau aanbieden, waaraan u desgewenst kunt bijdragen.
Pater Hoogland heeft aangegeven geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen. Hij bestemt
uw giften liever voor zijn congregatiegenoten die actief zijn in Polen en Oekraïne bij de opvang
van vluchtelingen als gevolg van het conflict in die regio.
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL28 RABO 0157573141 t.n.v. parochie St Jan de Doper,
onder vermelding van Cadeau pater Hoogland. Bij voorbaat dank!
Parochianen die dat willen, kunnen hem tevens een felicitatie sturen op het adres Wal 61A,
2871BC Schoonhoven. Stuur hem daar svp geen bloemen, want daar is hij allergisch voor!
F.J. Marcus, vvzPB
Nationale Bedevaart Brielle op 9 juli 2022
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in Brielle de Martelaren van Gorcum om het leven kwamen.
Het bedevaartsoord staat daar op een bijzondere manier bij stil tijdens de Nationale Bedevaart.
“We vieren ons geloof in de gemeenschap van de Kerk. Die gemeenschap geeft ons kracht. Dat
is ook wat de Martelaren ons laten zien”, zegt custos pastoor Jack Glas. “Dus kom naar de
Nationale Bedevaart, zodat we met velen samen ons geloof kunnen vieren op deze bijzondere
historische plaats.”
Zaterdag 9 juli 2022
8.45 uur vertrek vanaf de kathedraal in Rotterdam
9.00 uur vertrek vanaf Rotterdam Centraal Station (Conradstraat)
U wordt gevraagd om een eigen bijdrage van € 10 te voldoen bij het instappen
Meld u aan via bureau@bisdomrotterdam.nl
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Paus Adrianus en Catharijneconvent
U heeft het hopelijk al gehoord en gezien. Dit jaar herdenken we dat 500 jaar geleden een
bijzondere Nederlander tot paus is gekozen. In het Catharijneconvent in zijn geboorteplaats
Utrecht is een beperkte tentoonstelling aan hem gewijd. Paus Adrianus - wereldleider uit Utrecht Catharijneconvent. Onze oud-pastoor Ad van der Helm wil graag op donderdagavond 7 juli
vanaf 20.00 uur een inleiding houden over deze bijzondere paus in de koffiezaal bij de Victorkerk
te Waddinxveen.
Tevens zal de conservator van de tentoonstelling Adriaan Veldman op 9 juli om 11.00 uur exclusief
voor onze parochianen een toelichting verzorgen bij de expositie in het museum in Utrecht.
In het Catharijneconvent is tot 28 augustus ook de interessante expositie te zien over belangrijke
veranderingen in de Kerk onder de titel Van God los? De onstuimige jaren zestig Catharijneconvent. Een unieke kans om beide exposities te bezoeken en meer te weten te
komen over Paus Adrianus.
De capaciteit in Utrecht voor de toelichting en rondleiding bij de expositie over Paus Adrianus is
beperkt dus graag vooraf aanmelden bij mij. Vol is vol, helaas.
Vervoer naar Utrecht en toegang tot het museum kunnen we niet verzorgen.
Adres Catharijneconvent: Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
Aanmelden voor bezoek aan Utrecht: penningmeester.parochie@ sintjandd.nl
Gouwe Momenten 2022: ‘Geef Gouda door’.
Ook dit jaar worden weer Gouwe Momenten gehouden op alle vrijdagen in juli en augustus van
12.00 - 12.30 uur in de Sint-Janskerk.
‘Geef Gouda door’ is het thema van Gouda 750.
Daar kan niemand op tegen zijn, maar waar denken wij aan als wij dat zeggen? Wat is belangrijk
om door te geven aan de volgende generaties, en waarom?
Gouwe Momenten zijn korte vieringen, waarin wij even de hectiek van alledag achter ons laten
en onder de leiding van een Goudse voorganger en het luisteren naar muziek ons bezinnen op
wat er werkelijk toe doet. Niet om los te komen van de wereld, maar om er beter in te kunnen
staan. Dit jaar sluiten wij met het thema voor de Gouwe Momenten aan bij Gouda 750, door de
vraag ‘Wat geven wij door?’ te stellen. Wij willen daarbij onze inspiratie zoeken in het figuur van
Johannes de Doper, eeuwenlang schutspatroon van onze stad, naamgever van de RK Parochie
Sint Jan de Doper en de Oud-Katholieke Parochie H. Johannes de Doper en zeker ook van de
Sint-Janskerk, waar de Gouwe Momenten worden gehouden. De toegang is vrij.
Zie voor meer info www.rvkgouda.nl/GouweMomenten

Dirigent gezocht voor Middenkoor Oudewater
Het R.K. Middenkoor uit Oudewater zoekt per 1 september 2022 een dirigent (m/v).
Wij zijn een 22-leden tellend gemengd koor en ons repertoire bestaat uit moderne
Nederlandstalige kerkmuziek van o.a. Huub Oosterhuis, Tom Löwenthal en Antoine Oomen.
Onze repetitie-avond is bij voorkeur op maandagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur.
Onze repetities en vieringen worden muzikaal ondersteund door een vaste pianist.
Ben jij die enthousiaste dirigent die wij zoeken? Neem dan s.v.p. contact op via het secretariaat:
middenkoor@telfort.nl
Meer uitgebreide informatie over het Middenkoor vind je op de website van de parochie:
www.parochiepaxchristi.nl (Oudewater-koren).
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