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Beste lezer, 

Voor u ligt de extradikke zomereditie van Samenstromen. In deze uitgave treft u het nieuwe rooster aan met de aangepaste tijden van de 
vieringen. In de meeste kernen verschuift de aanvangstijd per week en is er een vaste 3 wekelijkse cyclus. 
Met de zomer in zicht hebben veel werkgroepen even een rustmoment. Tijd voor elkaar, voor het gezin en om te genieten van het mooie weer. 
Misschien gaat u op vakantie, en treft u onderweg een mooi kerkje aan waar u een kaarsje kunt opsteken, of gewoon even kunt stil zijn en 
genieten van wat er is. In september gaan we weer fris en vol energie van start. Er staan al weer genoeg activiteiten voor het najaar gepland. 
In dit nummer treft u alvast wat informatie over deze activiteiten aan. 
Wilt u een steentje bijdragen aan dit mooie, veelgelezen informatieblad? Dat kan. De centrale redactie is op zoek naar nieuwe redacteuren, 
vooral uit de parochie H. Franciscus.  Als redacteur verzamelt u kopij en zet deze teksten op de juiste plaats. De werkzaamheden kunnen 
merendeel thuis plaatsvinden en het kost u gemiddeld 5 uur per maand. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Stuur dan een email 
naar samenstromen@gmail.com of bel (0172) 605 679.  

De eerstvolgende editie van Samenstromen ontvangt u begin september. Wij wensen u veel leesplezier en een fijne zomerperiode.
De centrale redactie van deze uitgave Marieke van Gelderen en Bep Verdel
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Heeft u dat ook wel eens, dat verpakte 
lekkere kaasje dat met geen mogelijkheid 
open te krijgen is? Of luchtdicht verpakte 
nootjes waar je met geen mogelijkheid 
weer lucht in krijgt? Je wordt er bijna wild 
van. Men vindt van alles uit om pakken 
melk makkelijk open te kunnen maken, 
maar het lukt niet zonder een sloot van 
het kostelijke vocht over je kleren te krij-
gen. Of ze verzinnen hersluitbare pakjes 
vleeswaren, die misschien wel makkelijk 
weer sluiten, maar zonder ergernis niet 
open te krijgen zijn. 
Ik heb er voorgoed mee afgerekend. 
Ik neem gewoon een schaar. Niet toch 
proberen eerst gewoon open te krijgen, 
maar gewoon de schaar er in en simpel 
open maken. Dan maar niet hersluitbaar. 
Scheelt een hoop ergernis en melk over je 
kleren of de vleeswaren die door de kamer 
vliegen. Of nootjes over de hele vloer. 
Gewoon makkelijk die schaar.
Het is een beetje zo met geloven. Je 
gelooft, maar soms wordt dat geloof 
aangereikt in een moeilijke verpakking. Je 
komt er niet doorheen. Je snapt niet hoe 
het werkt, terwijl je gewoon simpel wilt 
geloven in God en in elkaar. 
Waarom doen we zo moeilijk? Waarom 
hebben we allerlei hoogdravende woorden 
nodig en theologen die tegen elkaar strij-
den, in de Middeleeuwen zelfs met elkaar 

op de vuist gingen, voor hun gelijk?
Ook hier is het makkelijk: zet gewoon de 
schaar in al die moeilijke toestanden. 
Er is nog niet zo lang geleden een boekje 
verschenen van paus Franciscus: ”De 
naam van God is Genade”. (Makkelijk 
leesbaar, zeker doen!) Daarin vertelt ie-
mand aan hem dat een echtpaar met een 
doodgeboren kind naar de kerk kwam om 
het te laten begraven. De priester wei-
gerde het omdat het niet gedoopt was. Zo 
was blijkbaar zijn geloof verpakt. De paus 
noemt dat een gebrek aan barmhartig-
heid.
Dat is het dus: Barmhartigheid is de 
schaar om het soms moeilijk verpakte 
geloof open te maken.
Als je het te moeilijk vindt, kies voor 
barmhartigheid en geloven is dan niet zo 
moeilijk meer.

Rob Aupers
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Maar waar is waar, opruimen en wegdoen 
zorgt voor een opgeruimd huis én hoofd. 
Ik ervaar het zelf, nu er na het overlijden 
van pater Koster het nodige is op te 
ruimen. Gelukkig is de kringloopwinkel 
een dankbaar adres voor de theezeefjes 
en pannen, vaasjes en potten. Toch is het 
nog een heel werk om alles uit te zoeken. 
Wat gaat weg en wat niet. En wat blijft 
moet weer opnieuw een plekje krijgen.

Jong geleerd, oud gedaan. 
Dat sorteren leer je al jong. Kleur bij kleur, 
vorm bij vorm, spullen opruimen op hun 
eigen plaats. Het helpt je om zaken op 
orde te houden en ook in je huishouden 
en in je werk niet alles door elkaar te 
doen. Je maakt onderscheid tussen wat 
dringend is en wat kan wachten, tussen 
wat belangrijk is en wat niet.

Mensen onderscheiden…
Wat we met spullen doen, doen we ook 
met mensen. We delen ze in in familie, 
vrienden, buren, protestanten, katholie-
ken, vmbo-ers, asielzoekers, studenten, 
nieuwkopers of veenders. Dat is prima, het 
is een ordening die overzicht geeft. Zolang 
we maar blijven zien dat ieder mens meer 
is dan die éne rol of aanduiding.
Het gaat mis als we de mensen om 
ons heen in hokjes gaan plaatsen en er 
etiketjes op vastplakken, als we mensen 
versmallen tot dat éne wat we ervan zien, 
horen of denken te weten. Dan zetten we 
mensen weg als moeilijk, donker, niet-
ingeburgerd, autistisch, oud, vreemdeling, 
hulpbehoevend, gelukszoeker, lastpak, 
enz. 

Wat drijft ons daarin? Misschien het niet-
kennen van de ander, het niet-begrijpen 
van de andere cultuur of zijn we mis-
schien ergens bang voor? En is dat dan 
terecht?

Toen de gemeenteraad van Nieuwkoop 
moest nadenken over de opvang van 
statushouders in de gemeente, riep dat 
behoorlijk wat onrust op. Voor de goede 
orde: het gaat hier om mensen die van-
wege hun veiligheid, alles hebben ach-
tergelaten en na onderzoek van de IND 
toestemming hebben om in Nederland te 
verblijven. Kunnen wij ons voorstellen hoe 
dat moet zijn?

Hartsgeheim 
Als je weet dat mensen hun leven niet 
zeker zijn, zoveel risico’s nemen om het 
geweld te ontvluchten, ontberingen on-
derweg moeten doorstaan en honderden 
op die tocht omkomen. Wie zijn wij dan 
om hen een veilig heenkomen te ontzeg-
gen? Het Vluchtelingenverdrag van de 
Verenigde Naties is de toetssteen voor 
wie aanklopt om hulp. Op grond daarvan 
maken we onderscheid. Wie veiligheid 
zoekt omdat hij of zij moet vrezen voor 

het leven, moet op hulp kunnen rekenen.
Voor wie zich thuis voelt bij Jezus, is het 
evangelie de toetssteen van óns doen en 
laten.

Ons leerling-zijn van Jezus vraagt dat we 
een glas water geven aan hen die dorst 
hebben, voedsel aan wie honger hebben, 
onderdak aan hen die dat kwijt zijn, veilig-
heid aan kinderen, vrouwen en mannen 
die dat nodig hebben.

Het hartsgeheim van ons geloof is liefde. 
God roept ieder mens tot leven en ieder 
mens mag vertrouwen op zijn liefde. Lief-
de die tastbaar is geworden in de mens 
Jezus van Nazareth. Hij, de vermoorde 
onschuld, leefde slechts uit liefde. Zijn 
gedachtenis houden we levend in ons 
midden en daaruit mogen wij leven, lief-
hebben en goed doen.

Pastor Marjo Hoogenbosch

OVERWEGING Pastoraal

Denkt u ook wel eens: “Wat is ons huis toch vol”? Op zolder kan er niets meer bij en ook de schuur begint vol te lopen met 
spullen. Het is dan ook een trend om te ‘ontspullen’. Sommigen gaan daarbij rigoureus te werk en ruimen alles op wat ze de 
laatste vijf jaar niet meer hebben aangeraakt, ingezien of aangehad. Anderen beginnen wel dapper, maar verdwalen halver-
wege in de herinneringen en emoties.

Geen hokjes…  
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Vieren
Versterking nodig van het bestuur 
van de H. Franciscus

Het parochiebestuur van de H. Franciscus is op zoek naar nieu-
we leden om het bestuur te versterken. Wie durft? Wie wil mee 
denken in een vitale parochie, die aandacht heeft voor allerlei 
zaken die met een levendige gemeenschap te maken hebben? 
Eenmaal per maand wordt er vergaderd in Roelofarendsveen. 
Om een breed parochiebestuur te krijgen, worden parochianen 
uit alle kernen opgeroepen. Ben je betrokken bij de katholieke 
geloofsgemeenschap en wil je graag bestuurlijk een steentje bij 
dragen, schroom dan niet en neem contact op met Paul Snoek 
paulsnoek@yahoo.com of Hein de Jong hjjong@xs4all.nl.

Bereidheid om mee te denken, te doen is belangrijk om een 
vitale gemeenschap levend te houden! Daar zijn we met elkaar 
verantwoordelijk voor. Doe je ook mee?

Met vriendelijke groet,
Paul Snoek, Parochiebestuur H. Franciscus

Diaconie weekend 
12 en 13 november

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt.
Voor het diaconie weekend in november hebben de PCI’en (Pa-
rochiele Caritas Instellingen) weer een project uitgekozen dat wij 
eenmalig in het gehele weekend van 12 en 13 november willen 
ondersteunen. Wij kozen voor het project “Stichting Leergeld”.
Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale 
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële mid-
delen door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen 
in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan bin-
nen- en buitenschoolse activiteiten.
Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied 
van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan 

schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scou-
tingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een 
springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden 
ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Wij willen in het bijzonder de afdeling Haarlemmermeer onder-
steunen. Onze burgelijke gemeenten hebben nog geen Leergeld. 
Wellicht dat dit initiatief ook in onze streek kan worden opge-
start.

Wilt u meer weten over Leergeld Haarlemmermeer? 
U kunt hen vinden onder www.meerleergeld.nl

Diaken André van Aarle

KALENDER JULI/AUGUSTUS 2016

2 juli 19.00 uur  O.L.V. Hemelvaartkerk, Nieuwkoop   Afscheid Pastor Ch. Horsthuis  

   (parochie H. Clara)

3 juli   10.00 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen Afscheid Pastor Ch. Horsthuis 

   (parochie H. Franciscus)

13 augustus  19.00 uur   H. Johannes Geboortekerk, Zevenhoven Viering bij de Lourdesgrot

De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen.

De Heer is achter u om u in de armen te sluiten,  

om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer is onder u om u op te vangen wanneer  

u dreigt te vallen.

De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer omgeeft u als een beschermende muur,  

wanneer anderen over u vallen.

De Heer is boven u om u te zegenen.

Zo zegene u God, vandaag,  

morgen, en tot in de  

eeuwen der eeuwen.

Zegenwens van St.Patrick,  
Ierland, 12e eeuw
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Clara & Franciscus federatie  

Verdieping 

Hoe gaat dat er eigenlijk uitzien? Nog niet alle details zijn in-
gevuld en nog niet alle medewerkers zijn in beeld, maar stelt 
u zich voor. Het is zondagmorgen kwart voor tien, iedereen 
arriveert bij de kerk of bij de school, die daarvoor ruimte 
beschikbaar stelt. Alle kinderen worden naar hún ankergroep 
gebracht, de communicantjes gaan aan de slag met het pro-
ject, “Blijf dit doen”, de kleuters met een bijbelverhaal met 
spel, de oudere broers en zussen met een eigen programma, 
“Licht op ons pad” en de allerkleinsten worden opgevangen 
in een crèche. De ouders verzamelen zich in de kerk voor 
ontmoeting en gesprek op hun eigen niveau, welke wordt 
afgesloten met een kop koffie.

Om kwart over elf worden we samengeroepen in de Eucha-
ristieviering. Wat we die ochtend hebben beleefd en wat leeft 
in ons hart brengen we mee. Kinderen doen mee aan de 
processie bij het evangelie, dragen het brood en de wijn aan 
en zingen een lied of bidden een gebed.

Na de eucharistieviering genieten alle gezinnen van bijvoor-
beeld een lekkere tosti en wat drinken waarna we elkaar 
uitzwaaien tot over een paar weken.Inmiddels is er een 
mooie website waarop nog meer informatie valt na te lezen, 
www.mijnanker.nl. De eerste aanmeldingen zijn binnen, maar 
voor wie de uitnodiging gemist heeft of nog aarzelt zijn er 
na de zomer informatieavonden over Het Anker. Voor de H. 
Clara-parochie, 31 augustus om 20.00 uur, in Aarlanderveen, 
in ‘t Achterom. Voor de H. Franciscusparochie,1 september 
om 20.00 uur, in Roelofarendsveen, de familieruimte van 
de H. Petruskerk. Vindt u het leuk om mee te werken aan 
deze ochtenden, bijvoorbeeld het verzorgen van de lunch, 
de opvang van de allerkleinsten of de begeleiding van de 
catechese aan de kleuters, communicanten of 
de oudere broers/zussen? Geeft u zich dan op 
bij Diaken van Aarle.

Het Anker-kernteam

Symposium – ontmoetingsavond: 
De kracht van de kleiner wordende kerk 
Op vrijdag 9 september vindt in de Petruskerk in Roelofarendsveen een belangrijk symposium plaats voor onze parochiefe-
deratie. Door het proces van de kleiner wordende kerken worden wij aan het denken gezet hoe wij als kerk vitaal kunnen zijn 
en blijven. En bovendien is het van belang ons te blijven inzetten voor de samenleving. Want als kerk hebben wij de samenle-
ving veel te bieden; in woord en daad.

Hoe kunnen wij vitaliteit uitstralen terwijl wij kleiner worden en 
wat betekent de kerk voor de samenleving? Daarover zal deze 
boeiende avond gaan.

Wij hebben twee sprekers gevraagd die hier een korte lezing 
over willen houden:

Mgr. Dr. Van den Hende.
Hans van den Hende (Groningen, 9 
januari 1964) is Bisschop. Hij volgde 
op 31 oktober 2007 Tiny Muskens op 
als bisschop van Breda. Op 10 mei 
2011 werd hij benoemd tot bisschop 
van Rotterdam als opvolger van Ad 
van Luyn, die met emeritaat ging. Als 
wapenspreuk koos hij “Sine timore 

serviamus illi” (Dat wij hem dienen zonder vrees), de tekst van 
Lucas 1, 75 - uit het Lied van Zacharias.

Mevrouw Drs. C. Schouten.
Carola J. Schouten (‘s-Hertogenbosch, 
6 oktober 1977) is een Nederlands 
politica van de ChristenUnie. Sinds 
18 mei 2011 is ze lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Datzelfde 
jaar nog werd ze door de parlementaire 
pers verkozen tot ‘Politiek talent van 
het jaar 2011’.

Tussen de lezingen in zal een koor zingen. Reageren op de spre-
kers is ook mogelijk.

De avond begint om 19.30 uur. Om 19.00 uur is er inloop en 
koffie/thee. Rond 22.00 uur sluiten we de avond en is er gele-
genheid voor de ontmoeting en hapje en drankje. 

Noteert u de datum in de agenda. Meer info volgt!!!

Gezinsochtenden “Het Anker”
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Charles Horsthuis werd in januari 65 jaar 
en gaat eind juli met pensioen. In de pas-
torie van de Petruskerk vertelt hij over zijn 
loopbaan.

 Na het doorlopen van de basis en mid-
delbare school gaat Charles naar de peda-
gogische academie en wordt onderwijzer 
op de basisschool en later de middelbare 
school. Het lesgeven beviel goed maar op 
31 jarige leeftijd koos hij voor een theolo-
giestudie in Amsterdam. Hij wist nog niet 
wat hij ermee wilde doen, maar tijdens 
de studie, werd hem gevraagd of hij in de 
parochie Noordwijk aan Zee wilde komen 
werken. En hij zei ja! Het beviel goed, na 
zijn afstuderen werd hij officieel pastor 
daar (parttime) en werkte daarnaast als 
jongerenpastor voor het dekenaat van de 
Bollenstreek. 

Vanaf 2000 startte Horsthuis als pastoraal 
werker in Oude Wetering en Leimuiden. 
Al twee jaar later gingen de kerken sa-

menwerken en was hij lid van het team 
voor de acht parochies van Federatie De 
Doortocht. Bij de vorming van de Clara en 
Franciscus Federatie werd het gebied nog 
groter. ’In het begin hield ik me vooral be-
zig met catechese, diaconie en jongeren-
werk: voorbereiding voor de Eerste Heilige 
Communie, lesgeven, bijbelcursussen. 
Het jongerenwerk boeit me vanaf het be-
gin. Natuurlijk, toen het werkgebied groter 
werd, kwam er veel meer bij, diensten in 
de hele federatie, uitvaarten, activiteiten 
voor ouderen en voor de voedselbank. 
Dat is ook mooi werk maar mijn hart ligt 
bij het werken met de jeugd: Vieringen 
voor jongeren, lessen op scholen, ouders 
met dopelingen voorbereiden, gesprek-
ken met jongeren tussen 12 en 18 jaar en 
weekenden organiseren. Wat ik ook heel 
leuk vond was het organiseren van reizen. 
Ik ging mee naar Rome, naar Santiago de 
Compostella en naar Egypte en Jordanië.’ 
Een andere leuke activiteit was de organi-
satie van de musicals: Josef, Jezus Christ 

Tijdens het interview met pastor Charles Horsthuis kwam bovenstaande zin een 

paar keer naar voren. In de wereld van vandaag, waarin zo vaak over oorlog en 

haat wordt geschreven is dit een fijne constatering. 

Superstar, Mozes. ‘Zo fijn om met die 
groep jeugd van allerlei gezindten mooie 
discussies te hebben en een dergelijke 
uitvoering neer te zetten’. 

Bij het zoeken naar een mooi plekje voor 
een foto herinnert Horsthuis zich nog een 
vermeldenswaardige activiteit: In de Ja-
cobuskerk begeleidde hij de ontwikkeling 
van de Kruiswegstaties, een mozaiek-
werk met vinyl, van kunstenares Clara 
Odijk en een groep vrijwilligers. De Kruis-
wegstaties hangen nu in de Petruskerk. 
Ook was Horsthuis in 2014 betrokken bij 
het project  van de glas-in-loodramen in 
deze Petruskerk. Anka Egberts maakte 
het ontwerp en Ger Heemskerk van ate-
lier De Lichtval maakte de ramen. 

Charles Horsthuis kijkt terug op een 
mooie tijd. Er veranderde veel. ’Dertig 
jaar geleden was er veel meer betrokken-
heid van jonge gezinnen en in de kerk en 
eucharistie waren steeds vernieuwingen. 
Momenteel is er weer meer behoefte aan 
traditie en rituelen. De groep kerkgangers 
vergrijst. Het aantal Eerste Heilige Com-
munies en dopen en ook huwelijken is 
erg teruggelopen. Maar het werk blijft 
boeiend, zulke betrokken vrijwilligers, zo 
veel mensen zijn gewoon heel aardig. 
Van al mijn werkgroepen ga ik afscheid 
nemen de komende tijd. De samenwer-
king met het team van de Federatie is 
ook altijd prettig geweest. Er zijn straks 
nog vier voorgangers over. Het bisdom 
heeft toegezegd dat er een vervanger 
voor mij komt, maar dat kan wel eventjes 
duren’. 

De laatste werkdag van de pastor is 30 
juli. Omdat dat midden in de grote va-
kantie valt wordt zijn afscheid begin juli 
gevierd. Als Horsthuis vrij is gaat hij eerst 
lekker niks doen en van de zomer genie-
ten. Daarna kijkt hij wat er verder op zijn 
pad komt.

De ontmoeting  

Pastor Charles Horsthuis 
‘Bijna alle mensen zijn aardig’
Riet Hekkenberg-Koek
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H. Clara parochie 

Bericht uit de pastoraatsgroep
Wat gaat de tijd toch snel. Weer een 
jaar om waar veel in is gebeurd met veel 
veranderingen.
Waar activiteiten ooit zijn opgestart en 
nu goed lopen. Ze zeggen weleens, din-
gen die goed gaan moet je niet veran-
deren. Waar wij in de kerk telkens een 
grote groep communicanten hebben 
gaan we toch vanaf september mee in 
het project Het Anker waar we federa-
tief de Eerste Heilige Communie gaan 
voorbereiden. Dit gaat om zes zondagen 
in Langeraar waar het hele gezin voor 
wordt uitgenodigd. Hier is een speciale 
werkgroep al druk mee. De werkgroep 
kan nog mensen gebruiken die willen 
helpen met bijvoorbeeld creche, cate-
ring enzovoorts. Heb je interesse neem 
dan contact met de werkgroep op.

Wat is er nog meer gebeurd dit jaar: De 
pastoraatsgroep heeft afscheid genomen 
van Diana en Esther. Colinda en Frank 
zijn zijn ons komen versterken. Bij de 
BCP heeft Hans afscheid genomen. 
Voor beide groepen zoeken wij nog 
mensen die ons willen helpen.

Marialof, wat klein is begonnen en nu 
de laatste keer een grote opkomst.
Zo zijn er nog veel dingen waar we  
trots op kunnen zijn.

Kinderkerk 
Zondag 4 juli is er weer kinderkerk.  
De rest van de dag bestaat uit feest in 
onze kerk.
Het is feest met de kerk want Petrus 
en Paulus zijn vandaag jarig. We gaan 
feest vieren maar ook gaan we met de 
kinderen iets speciaals doen. We gaan 
met elkaar bidden voor zieke kinderen 
en daarbij gaan we iets maken.  
Wat, dat blijft een verrassing.
Ook nemen deze zondag drie mensen 

Aarlanderveen

afscheid van de kinderkerk werkgroep 
dat zijn:
Monica Grisel, Annemiek van Zaal en 
Jolanda den Brave. Maar we heten ook 
Jessica Zevenhoven welkom in de groep.
Heb je ook zin om je, samen met de 
kinderen, in het geloof te verdiepen 
meld je dan aan.

Jolanda den Brave

Dopen
Dit jaar is er nog 2 keer de gelegenheid 
uw kindje te laten dopen:

Zondag  18 september om 13.00 uur,
Voorbereidingsavonden: dinsdagavond 
30 augustus  en maandagavond 5 sep-
tember. 
Zondag 11 december om 13.00 uur,
Voorbereidingsavonden: dinsdagavond 
22 november en maandagavond  
28 november. 

Aanvang van de voorbereidings- 
avonden: 20.00 uur.

Let u op de gewijzigde tijd van de 
doopviering: 13.00 uur!

Peuterviering  
12 juni was het voor dit schooljaar weer 
de laatste peuterviering. We hebben 
geluisterd naar een Bijbelverhaal waar 
in een tuin een boom stond die eigenlijk 
omgehakt moet worden maar waar de 
tuinman zei: Geef hem nog een kans. 
Op het eind hebben we met de kinderen 
zaadjes gezaaid en we gaan hopen dat 
deze ook gaan groeien, net als de boom.
De volgende kinderviering is 4 septem-
ber en alle kinderen in de leeftijd 2 tot 
en met 4 jaar zijn hierbij van harte uit-
genodigd. We beginnen om 10.00 uur.

Jolanda den Brave

Kerkwerken
U ziet elke week een mooie schone kerk. 
Ja, dat komt natuurlijk niet vanzelf! 
Daar zijn de kerkwerkers/sters  voor 
verantwoordelijk. Fijn dat deze  
dames en heren er zijn, maar we zijn  

Peuterviering
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H. Clara parochie 

momenteel met te weinig mensen om 
ons rondje kerk te doen. Komt u een 
van deze groepen helpen? U bent maar 
1x per twee maanden aan de beurt en 
zwaar werk doen de heren! Het is gezel-
lig en na afloop gezellig thee en/of kof-
fiedrinken met elkaar. Wie o wie komt 
ons helpen? Mannen zijn ook meer dan 
welkom. Informatie bij Ans Hijman 
0172 57 31 13 
 
Felicitatie 
Langs deze weg willen wij  als kerkge-
meenschap van de Petrus  en Paulus-
kerk, Boris Plavcic feliciteren met zijn 
priesterwijding op 28 mei 2016. Dat 
hij een mooi en gezegend leven mag 
ingaan in dienst van de Heer. Onze 
acoliet Melanie had de primeur om bij 
deze priesterwijding aanwezig te zijn en 
mee mocht helpen als acoliet met deze 
mooie Eucharistieviering. Wat heeft 
zij onze kerk goed vertegenwoordigd 
en wat staat de acolietenkleding haar 
prachtig. Melanie fantastisch en namens 
iedereen bedankt. Wij wensen jou als 
acoliet nog veel meer van deze momen-
ten. Zie de foto hoe mooi! 
 
Nogmaals een oproep maar nu 
voor mensen uit alle kernen
Het is al meerdere malen geschreven en 
gevraagd. Wie komt de Beheercommis-
sie helpen? Helaas iedereen is druk en 
heeft dus geen tijd. 
Is er iemand in een van de andere 
kernen die nog wel een beetje tijd over 
heeft? U mag mee vergaderen en mee-
beslissen en verder geen taken, u mag 

notuleren en verder geen taken, ja, en u 
mag en mee vergaderen, en mee beslis-
sen en taken op u nemen. 
Wie o wie staat er op, om Ans, Wim en 
Petra te komen helpen.  Het is echt van 
groot belang dat er iemand bij komt! 
 
Kerkhof dicht 
Beste mensen, houdt u er rekening 
mee dat het kerkhof vanaf 4 juli 6 tot 
8 weken dicht gaat!!  U kunt in die tijd 
niet even een bloemetje brengen, water 
geven etc.  Zodra wij weten wanneer het 
kerkhof klaar is hoort u dit van ons via 
het mededelingenblad. 
 
Geen kerkopenstelling deze 
zomer
Mede door de sluiting van het kerkhof 
is besloten onze kerk deze zomer niet 
open te stellen voor bezoekers.

Even voorstellen…..
Afgelopen najaar is er een tienerkoor 
opgericht. Helaas was hier niet genoeg 
animo voor. 

Na de viering van Barmhartigheid, 
afgelopen februari, die muzikaal onder-
steund werd door Prego uit Leimuiden, 
ontstond het idee om in onze parochie 
een gelegenheidskoor op te richten, 
die de vieringen van aanbidding, zoals 
Marialof en avond van Barmhartigheid, 
met gepaste liedjes kan opluisteren.
Inmiddels zijn we een aantal keer bij 
elkaar gekomen en zijn we druk bezig 
om een mooi, gepast repertoire op te 
bouwen voor deze speciale vieringen. 
In het najaar hopen we van ons te laten 
horen. Natuurlijk is iedereen die van 
zingen en muziek houdt welkom!
We repeteren de oneven weken op dins-
dagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur in 
de pastorie.

We zoeken nog een enthousiaste 
toetsenist(e) voor het keyboard, dus wie 
tijd en zin heeft om bij ons te spelen, 
kom een keer langs!
 
Oproep
Ons koor Lord’s Voice  bestaat dit jaar 
40 jaar en dat willen we vieren.
Wij nodigen alle oud-leden uit om mee 
te zingen in een speciale jubileumvie-
ring. Deze viering is op 18 september 
om 11.00 uur in de Petrus en Paulus-
kerk in Aarlanderveen.
De repetitie voor deze viering is op 
maandag 12 september om 19.30 uur 
in Aarlanderveen.Aansluitend aan de 
viering is er een feestelijk samenzijn 
voor zowel leden als oud-leden in ’t 
Achterom.
Ben je oud-lid en wil je dit feest  
meevieren? Meld je dan aan via 
lordsgerrie@gmail.com. Ook als je 
niet actief mee wilt zingen ben je van 
harte welkom.

Priesterwijding Boris Plavcic

- Lief en leed -

Jubileum
5 juli    50 jaar bruidspaar Piet en Wil Voortman-Hoogervorst
  Hartelijk gefeliciteerd, een mooie viering en een hele fijne  
  dag toegewenst.

Overleden 
30 mei  Cornelis Jacobus Schutter          79 jaar



Langeraar

Vanaf de bestuurstafel
Bij het blad Samenstromen vindt u een 
drietal bijlagen. Zoals gebruikelijk de 
Liturgische Agenda. Daarnaast treft u 
de brief aan waarin het verzoek wordt 
gedaan om een vrijwillige bijdrage te 
doen om dit blad in stand te houden, 
zodat u inzicht heeft in de activiteiten 
van onze federatie. Wij hopen op uw 
vrijwillige bijdrage! De derde bijlage 
geeft u een financieel overzicht van de 
inkomsten en uitgaven over de jaren 
2013 tot en met 2015 van onze paro-
chiekern Langeraar. De actie kerkbalans 
2016 heeft tot nu een bedrag van € 
41.300 opgebracht. Dank hiervoor.De 
2e zaterdag in de maand september is 
onze kerk tijdens Open Monumenten-
dag weer voor iedereen toegankelijk. Ik 
wens u een heel fijne vakantie toe!

Namens de Beheercommissie,  
Ad van Velzen, voorzitter

Spirit 15 jaar!
In september bestaat jongerenkoor 
Spirit 15 jaar! Hier zijn wij als leden 
natuurlijk erg trots op. Dit vieren wij in 
de viering van 16 oktober om 11.15 uur, 
waarna we met zijn allen koffiedrinken 
in de kerk. U bent van harte uitgeno-
digd om ons jubileum mee te vieren, 
er is ook crèche voor de kleintjes. Ook 
wordt er op deze dag een aantal jubila-
rissen gehuldigd. Om deze viering een 
speciaal tintje te geven, nodigen wij in 
het bijzonder onze oud-leden uit. Zij 
hebben de gelegenheid om met ons mee 
te zingen. Op 6 en 13 oktober zullen wij 
hiervoor repeteren, om 19.45 uur in het 
koetshuis. Wanneer het je leuk lijkt om 
mee te zingen of als je nog vragen hebt, 
kun je mailen naar jongerenkoorspirit@

gmail.com. Wilt u vrijblijvend op de 
hoogte blijven? Kijk dan op onze Face-
bookpagina: Spirit uit Langeraar 15 jaar. 
Hopelijk tot 16 oktober! 

Muzikale groetjes, Spirit

Het Anker
Zo heet het nieuwe project voor familie-
catechese in onze parochiefederatie HH. 
Clara en Franciscus.  U hebt hierover 
kunnen lezen in het vorige nummer van 
Samenstromen. Voor de Clara parochie 
zal de catechese gegeven worden in 
Langeraar. Het betreft zeven zondag-
ochtenden die verspreid zijn over zeven 
maanden. Het pastoraalteam kan dit 
natuurlijk niet alleen. Daarom zoeken 

wij mensen die willen helpen bij: 
• catechese voor de Eerste  

H. Communie
• kinderwoorddienst  
• kindercatechese voor oudere kinderen 
• crèche
• koffie schenken.
Met elkaar kunnen wij onze geloofs-
gemeenschap nieuwe impulsen geven. 
Wilt u uw steentje bijdragen?  
U kunt reageren via  
diakenvanaarle@hotmail.com.

Bezoek aan het Adrianusbos
Maandagmiddag 6 juni: op de veranda 
van onze pastorie ontvangen wij van de 
wijkcontactgroep voor de derde keer 
een groep parochianen van 80 jaar en 
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- Lief en leed -

Gedoopt
12 juni Mara Maria Elisabeth Hoogervorst   
  dochter van Wesley en Karin Hoogervorst- Akerboom  

Overleden 
30 mei  Johanna Theodora Pieterse-Mank    94 jaar
31 mei Johannes Jacobus Versluis        79 jaar 
1 juni Wouterus Martinus Maria van der Jagt    85 jaar

Jongerenkoor Spirit 15 jaar!



H. Clara parochie 

ouder. Eerst tijd voor een kopje kof-
fie of thee met natuurlijk iets lekkers. 
Mia van Montfoort heet de gasten van 
harte welkom. Vandaag is Harry van der 
Hoorn van de tuingroep van het Adri-
anusbos aanwezig om het een en ander 
te vertellen over deze prachtige tuin. 
Het bos was er altijd al, maar was niet 
toegankelijk voor iedereen. Daar is nu 
verandering in gekomen. Men mag er 
vrij rondwandelen om van de stilte op 
deze plek te genieten van zonsopgang 
tot zonsondergang. Is het nu een tuin of 
is het een bos? Eigenlijk een beetje van 
beiden. De tuingroep streeft naar een zo 
natuurlijk mogelijke opzet. In de tuin is 
ook een Kruisweg geplaatst met prach-
tige staties. Deze komen uit een kerk 
uit Rotterdam die helaas moest sluiten. 
Na zijn verhaal nodigt Harry de gasten 
uit om mee te gaan de tuin in. Een half 
uurtje later zoekt iedereen de veranda 
weer op. Na een hapje en een drankje 
vertrekt iedereen voldaan naar huis. 

De wijkcontactgroep

Inloopochtenden
Maandag 4 juli en 1 augustus zijn we er 
weer voor iedereen die wil met ons en 
anderen koffie of thee wil drinken. Van-
af 10.00 uur is het Koetshuis geopend.  
U bent van harte welkom!!

Namens de diakoniewerkgroep: 
Thea van Dalen en Hennie Lek 

Altior 
De NKS (Nederlandse Katholieke 
Sportbond) oraniseerde bij Altior de 
finale van de Bisschopsbeker.  Een mooi 
evenement waarin verdraagzaamheid, 
respect en het omgaan met teleurstellin-
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Vanaf de Adrianustoren

• Het zal wel even wennen zijn de nieuwe kerktijden. Maar we kunnen wel blij zijn 
dat er in elke parochiekern in het weekend gevierd kan worden. We hebben een 
keus in waar en op welke tijd we naar een viering gaan. Het rooster staat achter in 
de Samenstromen.

• Bent u er al eens geweest, in het Adrianusbos? U bent van harte welkom. U kunt 
er even tot rust komen op een bankje genieten van de natuur en de vogels. Maar 
het is geen uitlaatplaats voor honden.

• Na de viering van zondag 12 juni is het nieuwe gedeelte op ons kerkhof ingeze-
gend door Diaken André van Aarle. Ook werd de nieuwe expositieruimte in de 
kerk gezegend.

• Als u hulp nodig heeft, financieel of anderszins, neem dan contact op met het 
secretariaat tel. (0172) 60 21 30. Van daaruit wordt gezorgd dat het verzoek bij de 
juiste mensen terecht komt.

• In de bank in het voorportaal kunt u lang-houdbare levensmiddelen deponeren 
voor mensen die om wat voor reden dan ook, daar zelf niet voor kunnen zorgen. 
Wij brengen alles bij de voedselbank.

• De pastoraatsgroep wenst iedereen jong en oud een heel fijne zomer. En gaat u op 
vakantie een goede en veilige reis toegewenst. 

gen de speerpunten zijn. De wisselbeker 
ging naar RKVV Teylingen uit Sassen-
heim. Rody Blommenstein van de B1 
van Altior kreeg uit handen van Vicaris 
Ad van der Helm van het Bisdom Rot-
terdam de fairplaybeker uitgereikt. 

Kerkopenstelling
De Langeraarse kerktoren is al van 
verre te zien, maar ook het interieur 
van de kerk is de moeite waard. Tijdens 
de zomermaanden staan elke middag, 
behalve op maandag, gastheren en gast-
vrouwen klaar om u welkom te heten in 
onze kerk. De kerk is open vanaf 13.30 
uur tot 16.00 uur.  Er is veel te zien, 
zoals de prachtige piëta en de doopka-
pel met zijn schitterende doopvont. De 
gebrandschilderde ramen zijn duidelijk 
zichtbaar. Hierop staan verschillende 
voorstellingen weergegeven uit het le-
ven van Christus. Voor in de kerk staat 
het geschilderde houten beeld van de H. 

Adrianus, de patroonheilige van de pa-
rochiekern. Voor wie dat wil, liggen er 
speurtochten klaar die leuk en leerzaam 
zijn voor jong en oud. Er is veel te zien 
en te vertellen, maar ook is er gelegen-
heid om een kaarsje op te steken en in 
jezelf te keren. Om je hart te openen 
voor God en Hem binnen te laten in je 
leven. Weet je welkom.    

50-jarig Priesterfeest Pater 
Jan Zwirs 
Op 3 juli 1966 werd Pater Jan Zwirs 
door Mgr. J. Bluyssen tot priester ge-
wijd. In 1967 vertrok hij als missionaris 
naar Indonesië en heeft hij op Kali-
mantan (Borneo) 33 jaar zijn pries-
terlijke arbeid verricht. In 2000 kwam 
hij terug naar Nederland en werd hij 
pastoor in het Brabantse Lierop. Wilt u 
hem feliciteren met zijn jubileum? Zijn 
adres is: Pastoor Jan Zwirs, Offermans-
traat 3, 5715 AM Lierop.



Vanuit de pastoraatsgroep
Woensdag 1 juni hebben de kinderen 
van groep 8 uit Woerdense Verlaat, 
Noorden en Nieuwkoop een bezoek 
gebracht aan onze kerk en de andere 
kerken in Nieuwkoop, kerkentocht 
genaamd. Bij ons gingen ze in groepjes 
een puzzeltocht in de kerk doen. Aan 
het eind van de puzzeltocht werd er een 
woord gevormd. Als ze dit goed had-
den mochten ze een kijkje nemen in 
de schatkamer (kluis) van de kerk. De 
kinderen vonden het een leuk idee.

De vakantieperiode breekt bijna aan, 
donderdagochtend 16 juni hebben we 
onze laatste vergadering van de pasto-
raatgroep gehad. Dit was tevens de laat-
ste vergadering met pastor C. Horsthuis. 
Op woensdagavond 15 juni hebben we 
met de koren om de tafel gezeten om het 

zangrooster te maken voor het komende 
jaar.

Op zaterdag 2 juli zal pastor Horsthuis 
in Nieuwkoop afscheid nemen in de 
viering van 19.00 uur. Pastoor Glas en 
pastor Horsthuis zullen samen voor gaan 
in deze eucharistieviering. De zang zal 
verzorgd worden door koor de Horizon.
Na afloop van deze viering bent u allen 
van harte welkom in het Parochiehuis 
om persoonlijk afscheid te nemen van 
pastor Horsthuis. De koffie staat klaar en 
ook een hapje en een drankje.
Charles gaat genieten van zijn pensioen, 
wij zullen hem zeker missen.

Zoals u weet gaan we vanaf 9 juli met 
een ander rooster werken: zaterdag-
avond 19.00 uur, zondagmorgen 9.15 
uur en zondagmorgen 11.15 uur.. Dat zal 
best even wennen zijn voor iedereen.
Wij gaan ook even genieten van onze 
vakantie om in september met nieuwe 
inspiratie onze taken weer op te pakken.
Wij wensen iedereen en mooie vakantie 
toe, dicht bij huis of wat verder weg.
 
De pastoraatgroep Hannie Meier,  
Charles Hortshuis, Wilma de Pater,  
Liesbeth v.d. Broek, Irma van Eimeren, 
Martien van Dam

Kinderen in de Kerk

Gezinsvieringen
In de maanden juli en augustus is er 
geen gezinsviering in Nieuwkoop. We 
gaan allemaal even genieten van een wel-
verdiende vakantie. In september gaan 
we er weer vol goede moed tegenaan.
Het rooster voor de vieringen moet nog 
gemaakt worden. In Samenstromen van 
september leest u hier meer over.
Wij wensen iedereen een zonnige zomer 
en zien u graag terug in september.

Werkgroep GezinsVieringen

Kinderwoorddienst
In de maanden juli en augustus is er 
geen KinderWoordDienst in Nieuw-
koop. Na de vakantie gaan we weer van 
start. In Samenstromen van september 
leest u wanneer we er weer zijn.
We wensen iedereen een fijne vakantie 
en hopen in het nieuwe seizoen weer 
heel veel kinderen te mogen zien bij 
onze KinderWoordDienst.

Werkgroep KinderWoordDienst 

Flos Campi
Bij Jeugdkoor Flos Campi hebben we 
inmiddels 3 communicantjes van dit 
jaar mogen verwelkomen! Hier zijn we 
heeeeel blij mee! Maar……we kunnen 
nog veel meer nieuwe leden gebruiken! 
Meer hierover heeft u op het inlegvel bij 
de Nieuwkoopse editie van Samenstro-
men van juni kunnen lezen. Maar ook 
voor de andere kernen geldt: Kom op 
dinsdag maar eens een keer meedoen. 
Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte 
welkom. Het koor repeteert elke dinsdag 
in het Parochiehuis, van 19.00 uur tot 
20.00 uur.  De repetities beginnen weer 
op dinsdag 23 augustus.

Voor informatie over Jeugdkoor “Flos 
Campi” kunt u terecht bij Elleke van 
Klink 573653 (ellekevanklink@hotmail.
com ) of Ruud Hoppenbrouwer (574755)
Wanneer we weer in een viering zingen 
leest u in Samenstromen van september.
Wij wensen iedereen een zonnige zomer!

Bestuur en leden van Jeugdkoor  
“Flos Campi” Nieuwkoop
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Nieuwkoop



Ons koor gaat door!
En weer is er een jaar voorbij... En ons 
koor gaat nog steeds door! Al een tijd 
lang zijn we met z’n vijven maar helaas 
gaat daar na de zomervakantie veran-
dering in komen. Dan zijn we nog maar 
met vier. Dat maakt ons wel heel kwets-
baar natuurlijk, dus zijn wij op zoek 
naar enthousiaste mensen die ons willen 
komen versterken. Iedereen die het fijn 
vindt om te zingen of een instrument 
bespeelt is welkom! Kom gezellig langs 
op maandagavond en woon een repetitie 
van ons bij. 

Voor meer informatie: 
06-21821291 of e-mail crlvh@live.nl

Berichtje MOV Nieuwkoop
Bent u ook zo benieuwd wat er met het 
opgehaalde geld van de Vastenaktie 2015 
is gedaan om de levensomstandighe-
den van de theeplukkers in Sri Lanka te 
verbeteren?
Er is door SETIK (caritasorganisatie) 
inmiddels drie keer een basiscursus 
computervaardigheden aan 75 jongeren 
gegeven. Daarna kunnen zij gespeciali-
seerde computerlessen krijgen. Tevens 
verzorgt SETIK voor de verschillende 
bevolkingsgroepen taallessen in hun 
eigen taal, maar ook in het Engels, want 
elkaar verstaan is elkaar begrijpen.Zo 
kunnen deze jongeren met uw gedoneer-
de geld aan een professionele toekomst 
bouwen met wederzijds vertrouwen en 
in harmonie.

H. Clara parochie 
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Het leven is,.... 
een gedicht van moeder Theresa

Het leven is een kans, profiteer ervan.

Het leven is mooi, bewonder het.

Het leven is een zegen, beproef het.

Het leven is een droom, verwezenlijk die.

Het leven is een uitdaging, neem die aan.

Het leven is een plicht, vervul die.

Het leven is een spel, speel het.

Het leven is duur, koester het.

Het leven is rijkdom, bewaar die.

Het leven is liefde, geniet ervan.

Het leven is een belofte, kom die na.

Het leven is droefheid, overwin die.

Het leven is een lied, zing het.

Het leven is een strijd, aanvaard die.

Het leven is een tragedie, zie die onder ogen.

Het leven is geluk, maak het.

Het leven is te kostbaar, verwoest het niet.

Het leven is leven, vecht ervoor.

Nieuws Lourdesreis
Op vrijdag 14 oktober vertrekt onze bus  
vanaf Nieuwkoop naar Lourdes.
De bus is bijna vol. (nog 2 plaatsen 
open.) Haast u dus als u nog met ons op 
reis wil gaan, het belooft een mooie reis 
te worden. Het is mogelijk dat u op de 
reserve lijst komt.

Heeft u interesse om met ons mee te 
gaan of wilt u meer informatie ?

- Lief en leed -

Overleden 
21 mei  Trien van Koert-van Dam   82  jaar

neem contact op met:
H. Claraparochie:
mevrouw Bets Verhage           
 tel. (0172) 573 713
mevrouw Gré de Boer            
tel. (0172) 572 208
de heer Gerard v.d.Ham          
tel. (0172) 538 788
St Franciscus parochie:
Mevrouw Anneke Rietbroek    
tel.(071) 331 30 57
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Koor St. Caecilia
Toen ik onlangs aan kennissen vroeg 
of zij naar de kerk kwamen, omdat het 
koor zong, was het antwoord: ‘Als het 
mooi weer wordt niet, want dan gaan 
we fietsen!’ Naar de kerk gaan, hangt 
bij sommige kerkgangers dus af of de 
zon schijnt of niet. Heel soms, als ik zelf 
niet hoef te dirigeren of te begeleiden, 
dan denk ik ook wel eens: nu even niet. 
Maar als ik dan toch gegaan ben, heb 
ik er nooit spijt van. Iedereen kerkt met 
zijn of haar eigen beweegredenen. Ui-
teraard gaat men over het algemeen uit 
geloofsovertuiging, maar soms ook voor 
die ene voorganger, dat mooie koor, die 
bijzondere viering, een herinnering aan 
een overledene of juist die stille viering. 
Ik zelf vooral omdat ik graag muziek 
hoor, en zingen is dubbel bidden! Dus 
twee vliegen in een klap. Ook het samen 
zijn heeft tegenwoordig een grote aan-
trekkingskracht omdat men elkaar weer 
eens ziet en spreekt en in bijna iedere 
kerk is er tegenwoordig koffiedrinken 
na afloop. Tijden veranderen, letterlijk 
en figuurlijk. Want vanaf juli zal er een 
cyclus zijn van drie verschillende tijden 
in een weekend. De een vindt vroeg fijn 
omdat je dan nog wat aan de dag hebt, 
maar de ander vindt laat weer fijn om-
dat je dan kan uitslapen. Hoe het ook 
zij, ik hoop van harte dat u als kerkgan-
ger de vieringen en met name ons koor 
met grote regelmaat trouw blijft bezoe-
ken. We hebben nu ruim 40 leden en 
iedere keer is het weer een feestje om te 
zingen. De liederen worden zorgvuldig 
uitgezocht en zoveel mogelijk afge-
stemd op de lezingen. Daarbij rekening 
houdende met meezingers, meerstem-
migheid, wensen van voorgangers en 

haalbaarheid. De repetities zijn altijd te 
kort maar net genoeg om weer onze he-
melse klanken te laten weerklinken voor 
God, maar ook een beetje voor onszelf. 
Zo zingen wij zondag 10 juli in Nieuw-
veen om 11.15 uur en zondag 17 juli in 
Zevenhoven om 09.15 uur. We hebben 
weer een nieuwe mis ingestudeerd,  een 
aantal nieuwe liederen en na juli heeft 
het koor vakantie. 

Vergeet niet de viering bij de grot in 
Zevenhoven op zaterdag 13 augustus! 
Wij hopen van harte u te blijven zien, 
in welke viering dan ook, om samen te 
vieren, te bidden en te zingen.

Theo van Dijk

Nicolaasdag
De dag van ontmoeting voor alle 
parochianen van de parochiekern 
H. Nicolaas is dit jaar op zondag 4 sep-
tember. Canta Libre en Caecilia zingen. 
Houdt u de datum vrij? De uitnodiging 
ontvangt u in augustus.

Riet Spekman

Nieuwveen

Banneux 
Ieder jaar organiseert het Banneux-
comité Bisdom Rotterdam verschillende 
bedevaarten naar Banneux, een plaatsje 
in de Belgische Ardennen, waar Maria 
verschenen is aan Mariette Beco.  

De Zon 

Toe blijf nog even schijnen zon

Nu ik hier zit in ’t gras

Ik zit vandaag de eerst keer

Hier buiten zonder das

Jouw glorieuze warme gloed

Je gouden stralenkrans

’t doet mijn oude hart zo goed

’t is of ik van binnen dans 

Toon Hermans
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Behalve tijd voor gebed, rust en bezin-
ning zijn er ook voldoende momenten 
voor gezelligheid en ontmoeting met 
andere mensen. Graag willen wij u 
uitnodigen om kennis te maken met de 
eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe 
rijkdom van Banneux. 

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat 
er een speciaal team bestaande uit een 
priester, een arts, verpleegkundigen, 
helpsters en brancardiers met u mee, 
zodat u goed verzorgd bent.  Er zijn 
voldoende voorzieningen in de Hospi-
taliteit in Banneux aanwezig, ook als u 
van een rolstoel gebruik moet maken. 
Binnenkort vindt de volgende bedevaart 
plaats:
Vijfdaagse bedevaart (onder medische 
begeleiding) van vrijdag 2 september 
t/m dinsdag 6 september. 

Voor aanmeldingen en verdere informa-
tie betreffende de kosten en het pro-
gramma kunt u onze brochure raadple-
gen. U kunt deze aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan, 
tel. 015-3693148.  
Email: paulo_opstal@hotmail.com
Hr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872. 
Email: gerard.debruijn@planet.nl.
U kunt voor informatie ook terecht bij 
Helma de Jong (0172) 537 139.

Kort gezegd 

• 15, 16 en 17 juni gingen er 6 mensen naar het klooster voor een 'retraite', maar 
daar kunnen we nu nog niets over vertellen... 

• Het nieuwe vieringrooster gaat in het weekend van 9 en 10 juli in. 

• Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u dit melden bij het secretariaat of  
bij diaken Van Aarle 

• Elke dinsdagmorgen is er een viering om 9.00 uur. De eerste dinsdag van de 
maand is er koffie drinken na de viering. 

• Wij wensen alle mensen een fijne vakantie toe, thuis of onderweg en een  
veilige  thuiskomst 

H. Clara parochie 

Dat in uw Licht, God
en met uw ogen,
wij onszelf zien, en anderen zien
als kostbare mensen. 

Dat wie twijfelt aan zichzelf
bevestigd wordt
in uw en onze zegen.

Dat wie angstig is en eenzaam
geborgen wordt
in uw en onze armen.

Dat Hij oplicht in ons, Jezus Christus,
die met U en de Heilige Geest
leeft en liefde geeft
in eeuwigheid

Amen
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Noorden

ling eens te bezoeken. Het is zeker de 
moeite waard! De kerk zal ook deze 
zomer weer open zijn. Er zijn (met wat 
moeite) weer voldoende vrijwilligers 
gevonden om gastvrouw/heer te zijn. 
Misschien kunnen we u volgend jaar 
ook eens benaderen om af en toe gasten 
te ontvangen in de kerk?

Gelukkig kunnen ook dit jaar de vrij-
dagvieringen tijdens de zomermaanden 
gewoon doorgaan en wordt er na de 
viering gezamenlijk koffie gedronken in 
de pastorie. De viering is om 9.00 uur, 
soms een eucharistie, soms een Woord 
en Communie viering. Het duurt on-
geveer een half uur en u bent natuurlijk 
van harte welkom.

Ieder jaar krijgt u van de pastoraats-
groep een overzicht van wat we zoal 
gedaan hebben gedurende het jaar.  

Sint Martinus deelt mee.. 
Daar is hij dan, die mooie zomer.  
Vakantie, zonnetje, buiten zitten en ga 
zo maar door. Ik heb altijd het gevoel 
dat iedereen vrolijker kijkt als het zomer 
is, maar misschien kijk ik zelf ook wel 
vrolijker naar de ander. 

Deze Samenstromen ontvangt u vlak 
voor de buitenviering op zondag 3 juli, 
de laatste dag van het “oude rooster”. 
Natuurlijk hoop ik op een stralende dag 
met een mooie viering. Waimbaji en 
Cantabo zorgen voor zang en muziek. 
Ook zal die dag de tentoonstelling Clara 
en Franciscus in de kerk geopend wor-
den. We hopen dat u hier ook getuige 
van mag zijn en dat u de komende 2 
maanden tijd heeft om de tentoonstel-

Dit gebeurt altijd bij de jaarlijkse ver-
gadering van de BCP. Dit jaar loopt het 
allemaal wat anders maar elders op deze 
pagina vindt u een samenvatting van de 
bezigheden van de pastoraatsgroep.
Zondag 9 juli gaat het nieuwe kerkroos-
ter van start. In  Noorden is de viering 
dan om 9.15 uur. Op het rooster achter 
in dit blad vindt u het overzicht voor de 
komende maanden. Er zal niet iedere 
viering een koor beschikbaar zijn, maar 
Cantabo zal in kleine setting en een 
cantor zullen zo vaak mogelijk tijdens 
een viering zingen.

Zaterdagavond 13 augustus zal de vie-
ring bij de Grot in Zevenhoven zijn. Er 
is die avond geen viering in Noorden.

De Pastoraatsgroep

Laat ons bidden 

Laat ons bidden dat de boodschap ons raakt

Laat ons bidden dat we de vaste patronen durven te ontvluchten

Laat ons bidden dat we het vermogen vinden om onszelf en anderen 

tot steun te zijn

Laat ons bidden dat we de kracht vinden om niet de makkelijkste 

weg te kiezen

Laat ons bidden dat we liefde kunnen geven en ontvangen

Laat ons bidden dat we niet blijven hangen in de woorden van  

 dit gebed

maar dat we,

ieder op zijn eigen manier,

met hart, hoofd en handen  

de Boodschap doorgeven.



H. Clara parochie 
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Jaaroverzicht  
Pastoraatsgroep 2015
In januari heeft de oecumenische vie-
ring plaats gevonden in Woerdense  
Verlaat, pastor Glas en dominee Mager 
gingen voor. Naast de geplande vie-
ringen in de Paastijd heeft Rock Solid 
een wake gehouden in Aarlanderveen, 
waarna de kinderen met een verlicht 
kruis naar Noorden zijn gelopen. Er is 
dit jaar een Pinksternoveen gevierd in 
Noorden. De Martientjes hebben tij-
dens de buitenviering afscheid genomen 
in een mooie viering, voorgegaan door 
Pater Koster. 

Dit jaar was er geen gezinsviering op 
Kerstavond en Kindje Wiegen werd 

gevierd op Tweede Kerstdag. Er zijn 
een aantal Regenboogvieringen geweest 
voor de allerkleinsten. De Eerste Heilige 
Communie en Vormsel werden samen 
gevierd met Zevenhoven en Nieuwveen.

Pastoor Broeders heeft afscheid geno-
men en Pastor Glas volgde hem op als 
moderator van de federatie. Diaken van 
Aarle werd de verantwoordelijke pastor 
in Noorden. Verder woonden de leden 

- Lief en leed -

Gedoopt 
11 juni Willemijn Wagenaar          

Pluk de dag!
Geniet van het leven

Morgen lijkt dichtbij, morgen is nog ver
Morgen is het misschien voorbij

Pluk de dag!
Geniet van het leven

Gisteren was een cadeau
Gisteren is een herinnering

Pluk de dag!
Geniet van het leven

Vandaag moet het gebeuren
Geef die zoen, maak dat compliment

Geniet met volle teugen

Pluk de dag!
Zorg dat je gelukkig bent in het leven

Geniet van alles wat het leven je biedt
Want al denk je dat morgen je wordt gegeven….

Zeker weten doe je het niet!Pl
uk

 d
e d

ag
!

van de pastoraatsgroep bijeenkomsten 
bij van de liturgie, pastorale school, 
pastorale dag en overleg met de andere 
pastoraatsgroepen binnen onze federa-
tie. Vier misdienaars zijn geïnstalleerd 
tot acoliet. Er was contact met de basis-
school. Rock Solid heeft een goed jaar 
gehad, maar de Kids club is gestopt.



17SAMENstromen • juli/augustus 2016

De draad weer oppakken
Na de ziekteperiode en het overlij-
den van mijn huisgenoot pater Koster 
afgelopen winter, ben ik een poos uit 
het werkproces geweest. Gelukkig was 
collega pastor Margriet van der Zwaan 
in de gelegenheid om mij gedeeltelijk te 
vervangen in de parochiefederatie. In 
Zevenhoven heeft ze opgetrokken met 
de pastoraatsgroep en kon het meeste 
gewoon doorgaan, zoals het feest van de 
Eerste Heilige Communie. Onder be-
geleiding van de Arbo-dienst heb ik de 
draad van het pastoraat weer opgepakt. 
Momenteel ben ik half-time werkzaam 
en de verwachting is dat ik in het najaar 
weer full-time aan het werk zal zijn. 
Pastor van der Zwaan blijft door de 
zomer heen stand-by.

pastor Marjo Hoogenbosch

Maria ten Hemelopneming 
Op 13 augustus 19.00 uur vindt de 
jaarlijkse viering plaats bij onze Lour-
desgrot.
Mensen die slecht ter been zijn of in 
een rolstoel zitten, kunnen tot uiterlijk 
12 augustus een plaats reserveren via 
het secretariaat. 
Telefoonnummer 0172-538291 of via
 e-mail: rk.parochie-zevenhoven@
hetnet.nl.

Onzichtbare werkers
Deze keer aandacht voor de mensen die 
ervoor zorgen dat u het hier geschre-
vene kunt lezen in uw parochieblad, 
de dames: José van Mastwijk en Nelly 
Lek zorgen er elke keer weer voor dat 
alles aangeleverd wordt bij de centrale 
redactie. En dat is natuurlijk lang niet 
alles. Zij bemensen samen met Lida 
op der Heide op de vrijdagochtend het 
secretariaat, waar u terecht kunt met al 

uw vragen over misintenties, bijzondere 
vieringen enzovooort. De Kerkbalans, 
een onmisbaar deel van de inkomsten 
van onze parochie wordt keurig ver-
zorgd bij u thuis aangeleverd. Ik zal vast 
heel veel taken vergeten, maar wil vanaf 
deze plek wel even zeggen, dat zij ook 
één van die onderdelen van onze ge-
meenschap zijn, die onmisbaar is. Denk 
er eens aan als u uw parochieblad weer 
in handen krijgt.

Samenwerking
De pastoraatsgroep van Zevenhoven is 
klein en we zoeken al geruime tijd naar 
uitbreiding. Dat zoeken heeft nog geen 
resultaat gehad. 
Op diverse punten werken de parochie-
kernen van Nieuwveen en Zevenhoven 
al met elkaar samen. Denk bijvoorbeeld 
maar aan het gezamenlijke parochie-
koor St. Caecilia, het vormselproject, 
het eerste communieproject en de geza-
menlijke kinderzegen.
Daarom is er onlangs een overleg 
geweest tussen de beide pastoraatsgroe-
pen. Dat gesprek is op een zeer prettige 
manier en bijzonder positief verlopen. 
In principe hebben we besloten met 
elkaar verder te gaan en op termijn tot 
een gezamenlijke pastoraatsgroep voor 
de beide parochiekernen te komen. 

Nieuwe vieringenrooster
Al geruime tijd is er overleg gaande over 
het vieringenrooster. Door pensione-
ring van pastor Beenakker en pastor 
Horsthuis en het wegvallen van enkele 
emeriti wordt het steeds moeilijker om 
het rooster, zoals we dat tot nu toe ken-
nen, te handhaven.
Dat overleg tussen de pastores en de 
pastoraatsgroepen in de federatie heeft 
heel veel discussie opgeleverd. Er zijn 
heel wat verschillende voorstellen over 
tafel gegaan. Het blijkt dat ieder graag 
alles bij het oude zou willen laten. Maar 
tegelijk beseften allen dat dit niet moge-

Zevenhoven

lijk was. Uiteindelijk is er een gezamen-
lijk gedragen besluit genomen. 
Het nieuwe rooster gaat voor onze paro-
chiekern in op zaterdag 9 juli met om 
19.00 uur een viering.  Op zondag 17 
juli is er om 9.15 uur een viering en op 
zondag 24 juli om 11.15 uur. Zo is het 
vaste driewekelijkse schema voor onze 
parochiekern. Dat betekent dat we in ie-
der geval elke week een viering hebben. 
Een keer op zaterdagavond en een keer 
op zondag vroeg om 9.15 uur en een 
keer zondag laat om 11.15 uur. 
We begrijpen dat het wennen is maar  
dit is toch onder de gegeven omstandig-
heden het best bereikbare resultaat. 

Vanuit de pastoraatsgroep

Zilveren Jubileum Revival
Verbondenheid, dat was het thema van 
de jubileumviering van Revival op 22 
mei. En wat hebben we die verbonden-
heid gevoeld. Dirigent Piebe die als een 
Topper in een zilveren jasje zijn koor 
vleugels gaf, het heldere wit van de 
koorkleding, de gezonde spanning die 
er hing voorafgaand aan de viering: we 
hadden er zin in. De volle kerk ging er 
eens even goed voor zitten, maar liet 
zich gelukkig ook niet onbetuigd als het 
ging om zingen en meevieren. Er werd 
intens meegeleefd door de aanwezigen, 
meegebeden en gezongen. Hoewel soms 
niet alle liedjes van Revival meegezon-
gen kunnen worden, was er nu voor 
gezorgd dat men wel mee móest zingen. 
Aan het einde van de overweging werd 
een canon ingezet om de eenheid van 
onze gemeenschap te benadrukken,  het 
koor verspreidde zich door de kerk als 
ondersteuning en toen ging het los. En 
daar sta je dan als voorganger. Je kunt 
het zo mooi bedenken als je wilt, maar 
dan moet het wel lukken. “Zing met 
ons mee en wij vormen een eenheid, 
zing met ons mee, zing met ons in 
harmonie.”  En dat werd het. Ik werd 



18

H. Clara parochie 

Na de viering kwamen vele parochia-
nen, oud-koorleden, familie en vrien-
den Revival in de Orangerie  feliciteren 
en konden zij bij de koffie en thee 
smullen van de door een aantal leden 
zelf gebakken en prachtig versierde 
cupcakes.

In dit jubileumjaar geeft Revival op  
zondag  9 oktober een concert in de 
kerk. De aanvang is om 14.00 uur en  
de gratis kaartjes zijn te bestellen  
(liefst voor 1 september) via:  
benvdmeer32@gmail.com 

Kerk open juli-augustus
Ook dit jaar is de kerk in de zomer-
maanden juli en augustus op de woens-
dag en vrijdagmiddag weer open van 
13.00 tot 17.00 uur. Voor gebed, om tot 
rust te komen of zomaar eens rond te 
kijken. Voor meer informatie Gerard 
van den Ham 06 120 433 66.

Secretariaat afwezig
In verband met de vakantieperiode is 
het secretariaat gesloten van vrijdag 8 
juli t/m vrijdag 29 juli.

er ongelofelijk blij van. Spontaan klonk 
na deze canon een applaus vanuit de 
kerk. Iedereen genoot er zichtbaar van. 
En die sfeer bleef de rest van de viering 
hangen. Dat gevoel van betrokkenheid, 
van eensgezindheid, het deed alle aan-
wezigen goed. Voorgaan in de weekend-
vieringen, ik vind het altijd een feestje, 
maar deze viering heb ik ervaren als een 
zilveren viering, maar wel één met een 
gouden randje.

Adrie Stokman

Aan het eind van de viering werden 14 
jubilarissen in het zonnetje gezet: Adrie 
van der Meer, Carla Takken, Greet Ep-
ping, Petra van de Berg, Elly Verlaan, 
Nelly Lek, Liesbeth Tigchelaar, Marijke 
Koek, Rosa van Mastwijk, Ria de Boer, 
Margot Aartman, Lies Visser, Paul van 
Tol en Piebe Tigchelaar zijn het koor al 
25 jaar trouw en kregen een “Koorkon-
de” en een gouden G-sleutelspeldje.
Namens de beheerscommissie van de 
kerk sprak voorzitter Dirk Janmaat  
lovende woorden over Revival: “Al 25 
jaar verzorgen jullie de zang en muziek 
in onze kerk. In tijden van vreugde, 
van verdriet en bij de Lourdesgrot.” Hij 
hoopte dat Piebe Tigchelaar nog lang als 

dirigent het koor zal blijven leiden. Dirk 
overhandigde Piebe en voorzitster Lies 
Visser een mooi boeket bloemen, terwijl 
de overige koorleden met een doosje 
bonbons verwend werden.

Lies Visser bedankte alle aanwezigen 
in de bijna volle kerk, alsmede Adrie 
Stokman die bij de voorbereidingen 
voor de viering betrokken was, Gerard 
van der Ham voor de bloemversieringen 
in de kerk en de koffiedames die na de 
vieringen altijd present zijn. “Fijn dat 
jullie Revival allemaal een warm hart 
toedragen!”

Zilveren Jubileum Revival

- Lief en leed -

Gedoopt
17 juli Levi van den Berg  
  zoon van Jos en Zefana van den Berg-Kentrop

Overleden 
15 april Johannes Gijsbertus Vergeer 
4 juni Helena Maria van der Meer- Hoogervorst

Huwelijk
26 Augustus  Johan van Leeuwen en Leny Verbeij
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Weer aan de slag
In de voorbije winter hebben de ziek-
teperiode en het overlijden van mijn 
huisgenoot pater Koster een flinke bres 
geslagen in mijn energie wat leidde tot 
een periode van ziekteverlof. Het pasto-
raal team was erg blij met de hulp van 
collega pastor Margriet van der Zwaan. 
In Hoogmade/Woubrugge heeft ze mij 
vervangen in de pastoraatsgroep en in 
heel de federatie heeft ze diverse uitvaar-
ten gedaan en huisbezoeken afgelegd.
Onder begeleiding van de Arbodienst 
heb ik intussen het werk weer opgepakt. 
Voor dit moment is dat halftime en ik 
hoop in het najaar weer fulltime aan het 
werk te zijn. Pastor van der Zwaan blijft 
door de zomer heen stand-by.

pastor Marjo Hoogenbosch

‘Nostalgie’ oefent op 
woensdag
Zanggroep ‘Nostalgie’ heeft haar weke-
lijkse oefendag in Woubrugge veranderd 
van de donderdagmiddag naar woens-
dagmorgen. Dit kan aanleiding zijn voor 
mensen, die graag mee willen zingen, 
om zich alsnog op te geven. ‘Nostalgie’ 
bestaat inmiddels 1 jaar. In die tijd is 
er gezongen tijdens de seniorenmis, bij 
begrafenissen, bruiloftsjubileum en  
eucharistievieringen. Dit alles in de 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te 
Hoogmade. Ook wordt de huiskamer-
mis iedere eerste woensdag van de 
maand in Woudsoord te Woubrugge 
opgeluisterd. Bij ‘Nostalgie’ worden de 
vanouds heel bekende liederen van 
pater Raymond van Sasse van IJsselt 
gezongen. De zanggroep staat onder 
leiding van Anneke van Winden die de 
liederen met gitaar begeleidt.
Voor meer informatie: 
Anneke van Winden, 0172 518704
E-mail: annekevanwinden@zonnet.nl

Hoogmade/Woubrugge

Aanvangstijden vieringen
Op donderdagavond 2 juni is er op 
uitnodiging van de pastoraatsgroep en 
BCP een relatief groot aantal parochia-
nen van de parochiekern O.L.V. Geboor-
te – De Goede Herder in De Drieluik  
bij elkaar geweest om te praten over de 
op handen zijnde veranderingen van  
de kerktijden. Daarbij waren ook  
de pastors Marjo Hoogenbosch en 
Charles Horsthuis aanwezig.

Op de eerste plaats werd erkend en be-
treurd dat door diverse omstandigheden 
er geen of te weinig overleg geweest is, 
met de plaatselijke parochianen en zeker 
met de plaatselijk betreffende vrijwil-
ligers: de lectoren, kosters, misdienaars, 
koren en koffiedames. Misschien wel 
ten overvloede meldde Marjo dat de 
veranderingen niet bepaald uit luxe 
voortkomen en dat iedereen het er wel 
over eens is, dat de aanvangstijd van 
10.00 uur het ideale is. Zoals de plannen 
er nu liggen, de omstandigheden nu zijn 
en in de toekomst zullen zijn, is dit niet 
meer haalbaar.

Nou, dat wisten we wel. Dat zeggen 
degenen die er niet bij waren misschien. 
Maar zoals de aanwezigen weten, wer-
den er toch adviezen gedaan, die ertoe 
geleid hebben dat de pastoraatgroep in 
gesprek gaat met die van Rijpwetering-
Oud Ade. Laten we hopen dat zij samen 
tot goede, zo u wilt minder slechte, 

afspraken kunnen komen. Charles heeft 
al laten weten, dat het dan geen half jaar 
hoeft te duren om die afspraken door te 
voeren in het rooster. U hoort van ons.

Paul Wolvers, namens de BCP

De Zon

Toe blijf nog even schijnen zon
Nu ik hier zit in ’t gras
Ik zit vandaag de eerst keer
Hier buiten zonder das
Jouw glorieuze warme gloed
Je gouden stralenkrans
’t doet mijn oude hart zo goed
’t is of ik van binnen dans            

Toon Hermans

- Lief en leed -

Huwelijksjubileum
3 juli  Siem en Lenie van Leijden-Zonneveld  60 jaar

Overleden
9 juni  Hugo Petrus Zwetsloot    93 jaar
10 juni  Franciscus Gerardus de Vette   84 jaar
15 juni   Petrus Leonardus Zwetsloot    63 jaar



Leimuiden/Rijnsaterwoude

Vanuit de BCP
Enige maanden geleden hebben wij 
u gemeld dat er nog een aantal Paas-
kaarsen uit voorgaande jaren aanwezig 
zijn en dat wij daar iets mee willen 
gaan doen. Wij hebben u gevraagd of 
u wellicht nog iemand zou weten die 
daarvoor in aanmerking komt of die wij 
daarmee erg blij zouden kunnen maken.
We zijn blij dat enigen van u daarop 
gelukkig hebben gereageerd en dat 
daar bruikbare suggesties uit zijn voort 
gekomen. In overleg met de pastoraats-
groep (PG) worden nog enige zaken 
uitgewerkt om binnenkort tot actie over 
te kunnen gaan. U zult daar nog meer 
over gaan vernemen.

Tot begin vorig jaar hadden wij als BCP 
weliswaar goede afstemming en goede 
contacten met de PG, maar er was geen 
structureel en gepland overleg. Begin 
zomer 2015 hebben wij een bijeenkomst 
gehad van PG met BCP en dat is zoda-
nig goed bevallen, dat er is afgesproken 
om dat 2 x per jaar te gaan doen, 1 x in 
juni en 1 x in december. Zo hebben we 
onlangs, in de 1e week van juni, we-
derom een dergelijke bijeenkomst gehad 
en elkaar bijgepraat t.a.v. tal van lopende 
zaken en aandachtspunten.

Zoals u waarschijnlijk weet, vindt het 
opwinden van de kerkklok nog hand-
matig plaats. Twee maal per week 
worden de gewichten in de toren met 
een slinger omhoog gedraaid, zodat het 
uurwerk blijft lopen en de klok blijft 
slaan. Er zijn nog maar weinig plaatsen 
in ons land waar dit nog handmatig 
plaatsvindt, zo’n taak is best een stevige 
belasting. In de BCP is besloten over te 
gaan op elektrisch opwinden van uur-
werk en klok. Alhoewel het een flinke 
kostenpost is, afgerond € 7.000, hebben 

Hartelijk dank voor uw goede gaven. 
Alle mensen die geholpen hebben bij de 
diverse acties en ook de dames van de 
bloemengroep willen wij danken voor 
hun inzet voor de Vastenactie.

Help mee en maak het verschil
 “Voldoende voedsel voor families in 
Katakwi.” dat was de boodschap van de 
Vastenactie dit keer.

Vindt u/jij het ook mooi om mee te hel-
pen en het verschil te gaan maken voor 
de Vastenactie in onze parochiekern 
en je in te zetten voor de Adventsactie, 
Missie, Ontwikkelingssamenwerking 
en Vrede? Kom dan onze werkgroep 
versterken en neem contact op met 
Monique tel: 500504 of Anneke tel: 
509946. Wij zijn vooral op zoek naar 
iemand die de contacten met de scholen 
in Leimuiden en Rijnsaterwoude kan 
onderhouden.
       
M.O.V.werkgroep Sint Jan de Doper 
Leimuiden en Rijnsaterwoude: 
Monique Senne en Anneke Bosma  

Nieuws van het Kinder- en 
Tienerkoor 
Als u dit leest hebben wij in het week-
end van 25/26 juni het koorseizoen 
afgesloten met een gezinsviering en een 
logeerpartij bij boer Aad.

Het koor heeft een druk seizoen ach-
ter de rug. Veel gezongen bij allerlei 
gelegenheden, van de Korendag bij 
Vox Laeta, gezinsvieringen tot een echt 
Kerstconcert met Mavileo. Gelukkig 
hebben wij ook nieuwe koorleden erbij 
gekregen! Daar zijn wij heel blij mee. 
Wil je ook komen zingen bij het koor? 
Je bent van harte welkom na de  
zomervakantie op dinsdagavond  
vanaf 18.30 uur.   
Het komend seizoen wordt een  
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we gemeend hiertoe toch te moeten 
besluiten. Naar verwachting wordt dit 
nog in de zomer uitgevoerd.

Een werkgroep is bezig met de inrich-
ting van het nieuwe gedeelte van de 
begraafplaats. Een afvaardiging van de 
werkgroep heeft laatst een aantal be-
graafplaatsen in onze regio bezocht om 
te zien hoe deze zijn ingericht en om er 
nieuwe en nuttige ideeën op te doen. De 
werkgroep zal in de komende tijd e.e.a. 
uitwerken en op een later tijdstip met 
voorstellen naar buiten komen.

De BCP wenst u een goede vakantietijd 
en een mooie zomer toe. 

Water, bron van alle leven
Dit jaar gingen we met de Vastenactie 
naar Oeganda naar het district Teso. 
Het is een arm achtergelegen gebied. Er 
zijn extreme weersomstandigheden en 
daardoor is er grote water- en voedsel-
schaarste. Met diverse activiteiten zijn 
we binnen onze parochiekern in actie 
gekomen en hebben aandacht gevraagd 
voor de mensen in Katakwi. 

Graag willen we de voorlopige op-
brengst van de Vastenactie melden.
• De paascollecte en de bus achter in de 

kerk:  € 958,50
• De plantjesactie: € 150,00
• De Kinderarcke Leimuiden: € 101,00
• De Koffiestop in de MCD supermarkt 

in Leimuiden:  € 130,00
• De Solidariteitsmaaltijd gehouden in 

de Ontmoeting: € 328,00
• Giften via overmaking Rabobank:  

€ 150,00

Dat geeft het mooie totaalbedrag van       
€1817,50.
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H. Franciscus parochie   

jubileumseizoen. Op Palmpasen (2017) 
bestaat het koor 40 jaar! Dat gaan we 
vieren! U gaat er zeker nog van horen!
Graag willen wij de moeders Ivonne, 
Monique, Trinette en Anja bedanken 
voor alle hulp die zij ons het afgelopen 
seizoen hebben gegeven. 

Het gezegde is: Vele handen maken licht 
werk, en zo is het ook. Dank jullie wel 

voor alle hulp!
Wij wensen u een fijne vakantie en zien 
u graag tijdens onze eerste viering op 
zaterdag 17 september. Wij zullen dan 
de eindstand van de deurcollecte aan 
Stichting Droomdag overhandigen. Ver-
der zingen wij op 23 september tijdens 
de Vredesviering in de Woudse Dom. 

Marina en Lia 

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: 06 235 777 58.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoon-
klapper!

‘Uit Even Nadenken’ van  
Jan Boere
 Wanneer je naast buren woont moet je 
niet denken dat je het alleen voor het 
zeggen hebt. Een mens heeft meer talent 
dan hij denkt, maar gebruikt de helft 
nog niet.
 
Peppelhofviering
In de maanden juli en augustus zijn er 
geen vieringen in de Peppelhof.

De R.K begrafenisvereniging St. Barbara is al bijna 100 jaar een begrip in Leimuiden en Rijnsaterwoude, 
als het gaat om het verzorgen van de uitvaart voor haar leden.

Op korte termijn zoekt St. Barbara een uitvaartverzorger (m/v) 
die op vrijwillige basis ons gemotiveerde team kan komen versterken.

(Bij voorkeur woonachtig in Leimuiden of Rijnsaterwoude)

Vindt u het een mooie gedachte om nabestaanden bij te staan in moeilijke tijden en wilt u informatie over 
de vacature, dan lichten wij de inhoudelijke taken graag toe in een persoonlijk gesprek.

Schriftelijke reacties kunt u  sturen naar:
Mevr. H. van Velzen

Rietlanden 109
2451 ZJ Leimuiden
Tel: 0172-509858

Of E-mail: vanvelzenhanneke@hotmail.com 



Dinsdagmorgen  
Vanwege de opruimwerkzaamheden in 
verband met de ‘Bavo actie feestweek’ 
is de viering op dinsdag 5 juli om 9.30 
uur voor één keer in Rijpwetering. Wij 
hopen dat dit voor de vaste kerkgangers 
geen belemmering is om de viering 
bij te wonen. Voorganger is pastor M. 
Hoogenbosch.

19 juli 9.30 uur in Oud Ade. 
Voorganger is pastor Th. Dingjan. 
Na de viering koffie in de pastorie.
2 augustus 9.30 uur in Oud Ade.  
Voorganger is pastor M. Hoogenbosch. 
Na de viering koffie in de pastorie.
16 augustus 9.30 uur in Oud Ade.  

Oud Ade/Rijpwetering

Medewerk(st)er secretariaat 
gezocht
Het secretariaat op de pastorie van 
Rijpwetering is maandag- en woens-
dagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 
uur. Bij toerbeurt zijn Lenie, Ina en Ria 
dan aanwezig voor het maken van het 
weekblad, telefoon en e-mail, ontvangst 
van parochianen en vrijwilligers die iets 
willen afspreken, doorgeven, afgeven of 
navragen.

Nu heeft Lenie na 13 jaar aangegeven er 
mee te willen stoppen zodra er vervan-
ging voor haar gevonden is. Wij zijn 
dus op zoek naar een nieuwe vrijwil-
liger voor eens in de twee weken op de 
maandagochtend.

Lijkt het u wat, of wilt u meer informa-
tie, bel dan naar Ria Alkemade, tel. 071-
5012205 of mail naar het secretariaat 
info@rkkerkrijpwetering.speedlinq.nl

Wijziging tijden vieringen  
op zondag
U heeft het in de vorige Samenstromen 
al kunnen lezen, maar we willen het 
nogmaals melden. 
Vanaf 9 juli 2016 is er een nieuw rooster 
gemaakt en gaan we in de federatie 
op zondag om 9.15 uur en 11.15 uur 
vieren. Wij hebben er, samen met 
parochiekern Hoogmade/ Woubrugge, 
voor gekozen om deze tijd jaarlijks te 
wisselen, halverwege het kalenderjaar. 
Dit betekent voor onze parochiekern 
dat met ingang van zondag 10 juli de 
viering om 9.15 uur begint. Begin juli 
2017 wisselen we van tijd met de kerk 
van Hoogmade en zal de viering hier 
om 11.15 uur beginnen.
Wij realiseren ons dat dit even wennen 
zal zijn voor iedereen, maar hopen dat 
u zich kunt en wilt aanpassen. Het gaat 

Voorganger is pastor Th. Dingjan.
30 augustus 9.30 uur in Oud Ade.  
Voorganger is pastor B. Bosma.

Er is een communieronde op 5 en 
19 juli, 2 en 16 augustus.

Vakantie secretariaat
Tijdens de zomervakantie van 11 juli 
t/m 19 augustus is het secretariaat 
gesloten. Dan is er op maandag- en 
woensdagmorgen niemand aanwezig in 
de pastorie van Rijpwetering. De post 
en de e-mail worden wel regelmatig 
bijgehouden. U kunt voor dringende 
zaken contact opnemen met een van 
de leden van de pastoraatsgroep of de 
beheercommissie.

Ria Alkemade, tel. 071 5012205
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Letterregen 

Er dwarrelen letters
om mij heen
met een netje vang ik ze
een voor een
dan ga ik
sorteren en plakken
zet ze in de goede rij
letters naar woorden
woorden naar taal
mijn vizier
in klank en beeld gevangen
mijn wereldvizier:
v.r.i.e.n.d.s.c.h.a.p.
l.i.e.f.d.e.

Oeke Kruythof
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H. Franciscus parochie   

immers om het behoud van de vierin-
gen in iedere kern. 

De pastoraatsgroep

Stuur eens een  
vakantiekaartje!
Gaat u op pad in de komende periode?
Dichtbij of ver weg: als u daarginds een 
kerk, kapel of klooster of een andere 
mooie plek bezoekt wordt u van harte 
uitgenodigd een ansichtkaartje te sturen 
naar de parochie. Een groet aan de 
thuisblijvers. Wij zullen zorgen dat de 
kaarten opgehangen worden. In beide 
kerken staat de wensboom klaar. We 
hopen op veel berichtjes!
U kunt uw kaartje sturen naar:
Pastorie H. Bavo, Leidseweg 4,  
2374 AL Oud Ade.
Pastorie O.L. Vrouw Geboorte, 
Pastoor v.d. Plaatstraat 17, 
2375 AE Rijpwetering.

De pastoraatsgroep

Vakantiebericht van pastor 
Dingjan
Bij mijn afscheid van het pastoraal werk 
in de parochies ontving ik van u allen 
een verblijf voor twee personen in de 
Abdij van Egmond, met daarbij ‘zakgeld’. 
Dat laatste bleek nog al ruim bemeten! 
Waaraan zouden we dat besteden?
In de afgelopen maand mei maakten 
we een reis naar Italië. We kwamen tot 
in Assisi, bij Sint Franciscus. In Siena, 
bij Catharina, staken we een kaarsje op 
voor alle mensen thuis. Kerken gewijd 
aan Sint Bavo kwamen we niet tegen, 
maar wel veel kerken gewijd aan Maria, 
met name aan Maria Geboorte. Wij 
hebben twee kaarten gestuurd (een naar 
iedere kerk) met op deze kaart een foto 
van de kerk van Maria Geboorte in Or-
vieto, met prachtige muurschilderingen. 
We maakten een erg mooie reis. Met 
dank aan u allen.

Henri en Thea Dingjan-Zonneveld

n.b. De kaarten kunt u vinden in de 
wensboom die in beide kerken staat.

Geslaagde ziekendag
Enkele tientallen zieken en minder 

validen hebben op woensdag 25 mei in 
de Petruskerk in Roelofarendsveen een 
geslaagde ziekendag beleefd. Het was 
voor het eerst dat in onze parochie een 
dergelijke bijeenkomst werd georgani-
seerd. Enkele leden van het kostersteam 
van de kerk van Rijpwetering opperden 
begin dit jaar een dergelijke ziekendag. 
Die werd speciaal bedoeld voor mensen 
die bedlegerig zijn of anderszins niet in 
staat meer zijn om de kerk te bezoeken. 
Het idee werd enthousiast door het 
pastoraal team begroet. Dankzij enkele 
sponsors, die een natje en een droogje 
ter beschikking stelden en dank zij de 
inzet van een flink aantal vrijwilligers 
werd de ziekendag een groot succes. 
Mensen lieten weten het een heel mooi 
initiatief te vinden. Daarom wordt er nu 
al aan gedacht om volgend jaar opnieuw 

- Lief en leed -

Gedoopt
Op 12 juni is in Oud Ade gedoopt:
Levi Daalmeijer, zoon van Rutger en Ruby Daalmeijer- van Leijden

Ziekendag in de Petruskerk

een dergelijke ziekendag te organiseren. 
Het organiserend comité is sponsors 
en andere medewerkenden aan de 
ziekendag heel dankbaar dat dit nieuwe 
initiatief in de Franciscusparochie zo 
goed geslaagd is. Dank aan allen die op 
enigerlei wijze hebben bijgedragen!                                                                                             

Het comité ziekendag                                                



Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Vanuit de pastoraatsgroep 
Dit maal is het dan mijn beurt om iets 
te schrijven over de pastoraatgroep. 
Afgelopen vergadering heb ik de 
“voorzittershamer” van pastor Horst-
huis overgenomen. Inmiddels weten 
we allemaal dat hij met pensioen gaat 
en we in het weekend van 2 en 3 juli 
afscheid nemen. Daarmee komt er een 
einde aan zijn grote betrokkenheid in 
de federatie, en in het bijzonder in deze 
parochiekern. We zullen hem missen. 

Maar hij is niet de enige die dit jaar 
onze pastoraatsgroep heeft verlaten. 
Een jaar geleden namen we afscheid 
van Menna, later van Ria Kortekaas en 
nu – na vele jaren – ook van Ria v.d. 
Meer. Veel afscheid dus, maar er is ook 
weer groei en daar hopen we nog even 
mee door te gaan. Na de zomer willen 
we u er meer over melden. En dat is 
van belang omdat er in de pastoraat-
groep veel zaken besproken worden die 
belangrijk zijn voor  het reilen en zeilen 
van de parochiekern. Ook vormt ze een 
belangrijke schakel tussen de parochia-
nen en het pastoraal team.

In de tussentijd gaat alles wel door. In 
deze maanden zijn we o.a. samen met 
de BCP bezig geweest met de vrijwilli-
gersavond die – als u dit leest – inmid-
dels gehouden is. Daarnaast zijn er de 
voorbereidingen voor de Kermisviering 
en nog vele andere zaken. Ook blijft het 
zoeken en vragen van vrijwilligers een 
belangrijk aandachtspunt. De oproep 
blijft dus: wanneer u nadenkt over 
vrijwilligerswerk: altijd welkom, er blijft 
veel te doen! 

Voor nu wens ik u graag namens de 
pastoraatsgroep voor de zomermaan-
den Gods zegen toe.

Pastoor Jack Glas

Doordeweekse vieringen
Petruskerk: iedere dinsdag en 
donderdag om 09.00 uur.
Petruskerk iedere woensdag  
om 07.00 uur.
Gogherweide: iedere vrijdag  
om 09.30 uur

Zorgcentrum Jacobus: iedere zaterdag 
om 16.00 uur m.u.v. 9 juli en 6 augustus
Zorgcentrum Jacobus; oecumenische 
dienst op 6 juli en 3 augustus om 10.30 
uur

Emanuelkoor zong in Brielle
Bij de zegening door Mgr Van den 
Hende van de klokkentoren in Brielle 
heeft het Emanuelkoor gezongen. Op 
de algemene pagina leest u er meer 
over.

Openingstijden secretariaat in 
de zomervakantie
Het secretariaat is gewoon geopend in 
de zomervakantie met uitzondering 
van de dinsdagen: 12 en 19 juli en 16 
augustus.

Vrijwilligers
In de Samenstromen van mei heeft een 
aankondiging gestaan voor de vrijwil-
ligersavond. Daarin stond vermeld, 
dat u, indien u geen uitnodiging zou 
krijgen, dit kan melden bij het secreta-
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Emanuelkoor zingt in Brielle



Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
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riaat. Samen met de pastoraatgroep is 
geprobeerd de vrijwilligerslijst zo vol-
ledig mogelijk te maken. Mocht u toch 
niets gehoord hebben, kunt u dit alsnog 
melden en wordt u op de lijst gezet zo-
dat wij voor een volgende gelegenheid 
ook uw gegevens hebben. Aanmelden 
kan telefonisch, schriftelijk of per mail. 
Graag vermelden naam, adres, tele-
foonnummer en eventueel email en bij 
welke groep u hoort. U mag natuurlijk 
ook even langs komen.

Bep Verdel

Ziekendag
Woensdag 25 mei is de eerste parochi-
ele ziekendag gehouden in onze kerk. 
Op de pagina van Rijwetering leest u er 
meer over.

Inzegening nieuw 
verzamelgraf
Als u dit leest is de gedeeltelijke rui-
ming van het kerkhof bij de Petruskerk 
klaar. Op zondag 21 augustus zal na de 
eucharistieviering het nieuwe verza-
melgraf door pastor Bosma worden 
gezegend. 

Nieuw rooster
Met ingang van 9 juli gaat het nieuwe 
rooster in. Let u goed op de tijden van 
de vieringen. Op zaterdagavond zal er 

  
- Lief en leed -

Gedoopt in de afgelopen periode
Mandy Bouwmeester, dochter van Ron en Renske Bouwmeester
Jill Maria Hogenboom, dochter van Bart en Ilona Hogenboom

Gaan trouwen:
1 juli gaan trouwen Pieter van der Geest en Carina van Klink,  
  viering om 14.00 uur in de Petruskerk

Huwelijksjubileum
30 juli  Hein en Gerarda van Veen-Hoogervorst 50 jaar

Op 10 juni hebben Nico en Tonny Kleijn hun 50-jarig huwelijksjubileum 
gevierd. Dit is helaas niet vermeld in het vorige blad en wij bieden daarvoor
 onze excuses aan.

Overleden
27 mei  Maria Cornelia Bakker-Loos  92 jaar
28 mei  Apolonia Maria Agnes Verhaar-de Jong  92 jaar
9 juni Catharina Cornelia Adriana Bijlemeer   78 jaar
12 juni  Adriana van der Meer – van der Burg  89 jaar
14 juni Hubertus Johannes Bouwmeester  84 jaar

nog maar 1x in de drie weken gevierd 
worden.

Aanplakbord in de hal bij 
de uitgang
Bij de uitgang van de kerk hangt een 
aanplakbord en er is ruimte voor fol-
ders e.d. Het bord is niet groot en het 

Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven,
‘k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist’ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan. 

is niet de bedoeling dat iedereen daar 
van alles ophangt. Wilt u er iets kwijt? 
Leg het dan neer op het secretariaat of 
neem even contact op. Er wordt dan 
bekeken of we het een plaats kunnen 
geven. Alles wat u zelf ophangt, wordt 
verwijderd.

Toon Hermans



Op een prachtige lentedag in april beland 
ik in het Kröller-Müller museum midden 
op De Hoge Veluwe. Ik was net gestart 
als lid van de redactie van SAMENstro-
men, had mij ingelezen in de actualiteiten 
en we hadden tijdens de jaarlijkse redac-
tievergadering gesproken over het door 
paus Franciscus afgekondigde Jaar van 
Barmhartigheid. 

In het Kröller-Müller museum vind je de 
op één na grootste Van Goghverzameling 
ter wereld. De schilderijen van Vincent 
van Gogh zijn prachtig, en dit museum 
stond al een tijdje op mijn verlanglijstje 
om te gaan bezoeken. Ik was er dan ook 
erg nieuwsgierig naar. 

Wanneer ik tussen de schoolklassen en 
groepen Aziaten langs de schilderijen 
struin valt mijn oog op een opmerkelijk 
schilderij: ‘De goede Samaritaan’. Het 
schilderij hangt daar zomaar in een hoekje 
van de Van Gogh galerij tussen andere 
werken van deze beroemde kunstenaar. 
Werken waarin het boerenleven naar 
voren komt: landschappen, stillevens 
en markante koppen van hardwerkende 
boeren en boerinnen. Dit schilderij is het 
enige in de galerij met een Bijbelse af-
beelding en ook nog met het verhaal van 
de barmhartige Samaritaan als onder-
werp. Dat kan geen toeval zijn in het Jaar 
van de Barmhartigheid, denk ik. 

Vincent van Gogh heeft het schilderij 
geschilderd toen hij was opgenomen in 
een psychiatrische inrichting Saint Remy 
in de Provence. Een inrichting waar hij, 
zo lijkt het mij, was overgeleverd aan de 
barmhartigheid van de verzorgenden. 
Hoe waren de omstandigheden in 1890 
voor mensen als hij? Waren er in die tijd 
genoeg mogelijkheden om de zwakkeren 
in de samenleving te verzorgen en te be-
handelen? Waren er genoeg Samaritanen 

Clara & Franciscus federatie 

Waarom dit mooi is…. 
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die mensen als Vincent van Gogh weer 
op hun paard konden helpen?
 
Ik was geraakt door het schilderij en ging 
thuis op zoek naar meer informatie. Zo 
kwam ik erachter dat Vincent buitenge-
woon productief was in de inrichting. Tij-
dens zijn verblijf in Saint Remy schilderde 
Van Gogh ongeveer 150 schilderijen. ‘De 
goede Samaritaan’ is zeker niet het enige 

Heeft u ook een schilderij, een psalm, een lied of een Bijbelvertelling met persoonlijke herinneringen? 
Laat het ons weten, we zijn altijd op zoek naar waardevolle kopij om het blad SAMENstromen nóg mooier te maken. 
Stuur uw kopij op naar samenstromen@gmail.com of geef het af bij uw pastorie. We zijn benieuwd naar uw verhalen!

schilderij gemaakt naar een Bijbelse ver-
telling. Vincent van Gogh heeft maar liefst 
18 werken vervaardigd, geïnspireerd door 
de bijbel. Er is zelfs een Van Goghbijbel 
verschenen waarin naast de complete 
Bijbeltekst de 18 voorstellingen van de 
meester nader worden belicht.

Marieke van Gelderen

De goede Samaritaan’, Vincent van Gogh



Spraakwater

Clara & Franciscus federatie 

van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 

Ik geloof wel in Jezus, maar daar 
hoef ik toch niet voor naar de 
kerk op zondag?
Natuurlijk kun je waar je maar wilt 
spreken met Jezus. Je hoeft het 
maar stil in je zelf te maken en in je 
gebed tot Hem richten. Dat werkt 
net zo als met je vrienden, je pakt je 
mobieltje, kiest zijn of haar nummer 
en je belt en hebt contact.
Maar je vrienden, zeker je goede 
vrienden, zoek je regelmatig op. Je 
gaat bij hen langs om lekker bij te 
kletsen en te genieten van elkaars 
vriendschap. Dat geldt zeker als je 
verliefd bent, je kunt niet bij elkaar 
uit de buurt blijven. Eigenlijk is voor 
een christen het woord zondags-
plicht net zo’n vreemd woord als 
kusplicht voor een verliefd stel.

Als je werkelijk op zoek bent naar 
de vriendschap met Jezus, ga je 
zo vaak als maar kunt in op zijn 
persoonlijke uitnodiging. Tijdens al 
zijn reizen zocht Jezus steeds weer 
mensen op, om samen met hem 
aan tafel te gaan. 
Bij het laatste avondmaal verdiepte 
Jezus deze maaltijd, door te vertel-
len dat hij zich helemaal aan ons 
mensen ging geven, telkens maar 
weer.
Dit brood en deze wijn? Dat ben ik. 
Blijf dit doen om Mij te gedenken.

Blijf dit doen is een dubbele uitnodi-
ging. Ten eerste blijf samenkomen 
en ten tweede blijf het brood breken 
en delen, met elkaar. Zo deel je Mij 
en zijn we verbonden met elkaar.
Zoek je Jezus? Dan zoek je Hem 
op waar Hij is. Dan is de zondag 
geen plicht maar de belangrijkste 
afspraak van de week.

Pastor Bosma
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Vakantie!

Fijne vakantie

Heb jij nog ideetjes voor een nieuwe rubriek in Spraakwater? Wil je zelf iets schrijven of 
tekenen? Dat kan natuurlijk altijd. Wij ontvangen dat dan graag op het redactieadres:  
samenstromenspraakwater@gmail.com.

Wij gaan nu met vakantie

De deuren gaan op slot

Maar voordat wij op reis gaan

Vragen we eerst aan God:

Heer, blijft U voor ons zorgen?

Zorg voor ons elke dag 

Dan zullen wij genieten 

En stralen als dat mag

(Bron: Mijn eerste gebeden)

Je hoeft zes weken niet naar school. Even niet het strakke schema van opstaan, aankle-
den, ontbijten, tanden poetsen, naar school, sport, muziekles. Je bent helemaal vrij. Je kan 
doen en laten wat je wilt. Hoe ga je om met al die vrijheid? Wat ga je doen? Dit is je kans 
om te genieten van speeltijd! Welke kansen zie je?

Zoek de verschillen

Kun jij de zes verschillen vinden? Zo ja, schrijf ze dan op en stuur ze naar samen- 
stromenspraakwater@gmail.com en wie weet is er deze keer een leuk prijsje voor jou!

Ten slotte wensen wij iedereen 
   alvast een hele fijne zomervakantie!
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Berichtje MOV Nieuwkoop
Bent u ook zo benieuwd wat er met het opgehaalde geld van de 
Vastenaktie 2015 is gedaan om de levensomstandigheden van 
de theeplukkers in Sri Lanka te verbeteren.
Er is door SETIK (caritasorganisatie) inmiddels drie keer een 
basiscursus computervaardigheden aan 75 jongeren gegeven. 
Daarna kunnen zij gespecialiseerde computerlessen krijgen.
Tevens verzorgt SETIK voor de verschillende bevolkingsgroepen 
taallessen in hun eigen taal, maar ook in het Engels, want elkaar 
verstaan is elkaar begrijpen.
Zo kunnen deze jongeren met uw gedoneerde geld aan een 
professionele toekomst bouwen met wederzijds vertrouwen en 
in harmonie.

Afscheid van pastor 
Charles Horsthuis

Dan is het toch zover gekomen:  in het weekend van 2/3 juli 
nemen we afscheid van pastor Charles Horsthuis. 
Sinds het jaar 2000 is hij actief geweest als pastoraal werker in 
ons gebied. En dat “gebied” groeide: Charles is begonnen in 
Oude Wetering en Leimuiden. Al snel kwamen daar de andere 

Clara & Franciscus federatie 

Algemeen 
dorpen van ”De Doortocht” bij en 5 jaar geleden dus ook de 
dorpen van de toenmalige “Regenboog”. Ook heeft het pasto-
raal team in die tijd veel veranderingen ondergaan. Charles bleef 
er rustig onder. Hij deed zijn werk met grote inzet en precisie, 
en hij dat deed hij trouw. 
In die 16 jaar is hij op vele plaatsen actief geweest: in eerste 
instantie speciaal voor de catechese maar daar bleef het niet 
bij: ook het jongerenwerk, pastoraat, diaconie en liturgie volgde 
al snel. Heel bijzonder was ook zijn inzet voor verschillende pa-
rochiereizen en de musicals waar hij aan meewerkte. We zullen 
hem missen…
Namens het pastoraal team en vele anderen wil ik ook vanaf 
deze plaats Charles bijzonder danken. We wensen hem veel 
vreugde en zegen toe in zijn pensioen. 

Pastoor Jack Glas
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Laat je licht schijnen

Onze diepste angst is niet ons onvermogen.

dat we onmetelijk veel krácht hebben.

Het is ons lícht, niet onze duisternis

We vragen onszelf af: “Wie ben ik om briljant te zijn?”,

Maar in feite – wie ben je om dat níet te zijn?

Er is niets verlichtends aan ineenkrimpen.

Het dient de wereld niet, dat jij je klein houdt,

opdat anderen zich niet onzeker zouden voelen.

We zijn allen geboren om het licht uit te dragen.

Om dat licht dat in ons is, te manifesteren.

Dat bevindt zich niet slechts in enkelen,

En als we ons eigen licht laten schijnen,

geven we anderen onbewust toestemming

Als wij bevrijd worden van onze eigen angst

bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Onze diepste angst is

dat ons de meeste angst aanjaagt.

het zit in ons allemaal.

om hetzelfde te doen

Nelson Mandela 
(inauguratierede, 1994)

In de vorige Samenstromen heeft de uitnodiging gestaan voor 
het afscheid. Daarin stond helaas niet dat er op 2 juli na de 
viering een kopje koffie geschonken wordt en dat er op 3 juli 
in de Petruskerk in Roelofarendsveen na de viering een recep-
tie is tot 13.30 uur waar een hapje en een drankje zal zijn.
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Bedevaart naar Brielle op 9 juli
In het vorige nummer van Samenstromen heeft u kunnen lezen 
over de nationale bedevaart naar Brielle op 9 juli. 
Inmiddels hebben ook de klokken van de Jacobuskerk een 
mooie plaats gekregen in dit bedevaartsoord. Velen van u  
waren erbij toen deze door de bisschop werden ingezegend. 

Van verschillende kanten kregen we de vraag of we nu ook een 
bus vanuit onze federatie zouden kunnen organiseren. Dat zul-
len we dan ook doen. Omdat het bisdom ook nu zal bijdragen, 
zullen de kosten slechts € 5,- bedragen (bij de bus te voldoen).  

Op 9 juli vertrekken we ‘s morgens om 9.00 uur vanaf de Noord-
hoek in Roelofarendsveen. U kunt uw eigen lunch meenemen. 
We verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn.  
Tot uiterlijk 4 juli kunt u zich aanmelden bij Anneke Rietbroek, 
tel (071) 331 30 57 (a.rietbroek@casema.nl) of bij het centraal 
secretariaat in Langeraar.

Ik hoop velen van u die dag te ontmoeten!

Pastoor Jack Glas

Bedevaart 15 augustus naar 
Zevenhoven-Noordeinde
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om in de openlucht 
de viering bij de Mariagrot mee te maken. Echt een belevenis! 
We zullen vanuit verschillende parochies komen: De Nes, De 
Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. Daarnaast is na-
tuurlijk iedereen welkom, waar u ook vandaan komt.
Het is nog vakantietijd, dus we hopen dat ook gezinnen met kin-
deren zich bij ons aansluiten.
Het programma ziet er ongeveer zo uit: 
-  11 uur eucharistieviering bij de grot waarin pastoor Samuel 

voorgaat 
-  12 uur lunch (zelf meebrengen) koffie/thee verkrijgbaar
-  13.15 uur rozenkransgebed waarbij mensen vanuit de   

5 parochies om beurten zullen voorbidden.

Vertrek per fiets vanaf:
-  de Burght 10.00 uur  
-  de Kwakel 10.15 uur
Zo rond 10.20 uur arriveren we dan bij de brug van Vrouwen-
akker, daar kunnen de eventuele fietsers vanuit de Nes, Kudel-
staart en Aalsmeer zich aansluiten, zodat we als één groep naar 
de grot kunnen fietsen.

Diegenen die niet op de fiets komen, kunnen misschien zelf 
onderling vervoer regelen.

Voor de automobilisten, het adres is:
Parochie Joh. Geboorte, Noordeinde 28, 2435 AG Zevenhoven.

Er rijdt ook een bus 147 naar Alphen, die stopt vlakbij de kerk.
Het zou toch geweldig zijn als er vanuit alle 5 parochies mensen 
deelnemen aan deze bedevaart.
Hopelijk tot ziens op 15 augustus bij de Mariagrot!
Marlies van der Lelij tel. (0297) 56 78 48

Oudeweteringse klokken beginnen 
tweede leven

De drie luidklokken, Paus Paulus, Bisschop Martinus’ en Maria’ 
zijn op 4 juni in Brielle bij de Bedevaartskerk een tweede leven 
begonnen. In aanwezigheid van veel parochianen uit de Francis-
cusparochie en veel belangstellenden uit Oude Wetering heeft 
bisschop J. H. J. van den Hende het drietal opnieuw gewijd. 
Hangende in een identieke klokkenstoel als in Oude Wetering in 
de voortuin van de Bedevaartskerk aan de Rik luidde het drietal 
voor het eerst officieel in Brielle. De nieuwe bestemming van de 
in Oude Wetering overcompleet geworden klokken kwam mede 
tot stand in goed overleg tussen het bisdom en het parochie-
bestuur. De pastores J. P. F. Glas en B. Bosma, die deelnamen 
aan de feestelijke klokkenwijding, keken met tevredenheid toe 
dat de Oudeweteringse klokken nu weer een goede bestemming 
hebben gekregen. En iedere keer als mensen uit Oude Wetering 
in Brielle op bedevaart gaan naar de H.H. Martelaren van Gor-
cum zullen zij daar verwelkomd worden door ‘hun’ klokken!

Hans van der Wereld     
              

Wijding klokken (foto Peter van Mulken)    



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 2 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Gebedsleider   

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Afscheidsviering pastor Horsthuis
• Ch. Horsthuis + J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

zondag 3 juli 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• HH. Petrus- en Paulusfeest (Kinderkerk)
• B. Bosma    

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji + Cantabo
• Buitenviering (opening tentoonstelling 

over HH. Clara & Franciscus) (na de 
viering koffie)

• A. van Aarle  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• F. van der Ven  

zaterdag 9 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Th. van Steekelenburg

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch

zondag 10 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas  

zaterdag 16 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

zondag 17 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Na de viering koffiedrinken
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

zaterdag 23 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

zondag 24 juli 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. van Aarle  

zaterdag 30 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch  

zondag 31 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• A. Vijftigschild  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma  

Wekelijks In de vakantieperiode geen viering  
(behalve woensdag 6 juli, 9.00 uur)

Iedere woensdag een 
viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een  
viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

  ROOSTER JULI 2016

Uitzendingen  
kerkradio H. Clara

Aarlanderveen
23 juli - 19.00 uur

Langeraar
2 , 9, 30 juli - 19.00 uur

Pastor B. Bosma
pastorbosma@gmail.com
Tel. (06) 434 688 45

Diaken A. van Aarle
diakenvanaarle@hotmail.com
Tel. (06) 216 932 67

Pastoor J. Glas
pastoorglas@icloud.com
Tel. (071) 331 24 59

Pastor M. Hoogenbosch
mj.hoogenbosch@planet.nl
Tel. (0172) 408 128 
of evt. (06) 830 611 93

Pastor Ch. Horsthuis
charleshorsthuis@hetnet.nl
Tel. (0252) 372 597



H. CLARA PAROCHIE

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 2 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Gebedsleider   

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Afscheidsviering pastor Horsthuis
• Ch. Horsthuis + J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

zondag 3 juli 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• HH. Petrus- en Paulusfeest (Kinderkerk)
• B. Bosma    

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji + Cantabo
• Buitenviering (opening tentoonstelling 

over HH. Clara & Franciscus) (na de 
viering koffie)

• A. van Aarle  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• F. van der Ven  

zaterdag 9 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Th. van Steekelenburg

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch

zondag 10 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas  

zaterdag 16 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

zondag 17 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Na de viering koffiedrinken
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

zaterdag 23 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

zondag 24 juli 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. van Aarle  

zaterdag 30 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch  

zondag 31 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• A. Vijftigschild  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma  

Wekelijks In de vakantieperiode geen viering  
(behalve woensdag 6 juli, 9.00 uur)

Iedere woensdag een 
viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een  
viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur
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  ROOSTER JULI 2016

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering - Pastoor van  
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 2 juli viering vervalt viering vervalt

zondag 3 juli 10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Gebedsleider  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Afscheidsviering pastor Horsthuis
• Ch. Horsthuis + J. Glas 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Jeugdviering
• M. Jagerman 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• A. Vijftigschild  

zaterdag 9 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor
• Gebedsleider  

zondag 10 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• A. van Aarle  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Woord & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 16 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• Uitzwaaiviering Wereldjongeren- 

dagen
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

zondag 17 juli 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• Gebedsleider

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse 

zaterdag 23 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• A. van Aarle 

zondag 24 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• M. Jagerman  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild  

zaterdag 30 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• A. Vijftigschild 

zondag 31 juli 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. van der Zwaan 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. van der Zwaan  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Jagerman 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

Wekelijks Iedere donderdag een viering om  
9.00 uur

Iedere dinsdag en donderdag een  
viering om 9.00 uur

Een keer per 2 weken een viering  
op dinsdag om 9.30 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

Pastor B. Bosma
pastorbosma@gmail.com
Tel. (06) 434 688 45

Diaken A. van Aarle
diakenvanaarle@hotmail.com
Tel. (06) 216 932 67

Pastoor J. Glas
pastoorglas@icloud.com
Tel. (071) 331 24 59

Pastor M. Hoogenbosch
mj.hoogenbosch@planet.nl
Tel. (0172) 408 128 
of evt. (06) 830 611 93

Pastor Ch. Horsthuis
charleshorsthuis@hetnet.nl
Tel. (0252) 372 597



H. FRANCISCUS PAROCHIE

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering - Pastoor van  
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 2 juli viering vervalt viering vervalt

zondag 3 juli 10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Gebedsleider  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Afscheidsviering pastor Horsthuis
• Ch. Horsthuis + J. Glas 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Jeugdviering
• M. Jagerman 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• A. Vijftigschild  

zaterdag 9 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor
• Gebedsleider  

zondag 10 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• A. van Aarle  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Woord & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 16 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• Uitzwaaiviering Wereldjongeren- 

dagen
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

zondag 17 juli 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• Gebedsleider

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse 

zaterdag 23 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• A. van Aarle 

zondag 24 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• M. Jagerman  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild  

zaterdag 30 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• A. Vijftigschild 

zondag 31 juli 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. van der Zwaan 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. van der Zwaan  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Jagerman 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

Wekelijks Iedere donderdag een viering om  
9.00 uur

Iedere dinsdag en donderdag een  
viering om 9.00 uur

Een keer per 2 weken een viering  
op dinsdag om 9.30 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord Woubrugge



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag  
6 augustus

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle 

zondag  
7 augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Na de viering koffiedrinken
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

zaterdag  
13 augustus  
Maria Tenhemel- 
opneming

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

viering vervalt  
(i.v.m. de grotviering in Zevenhoven)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Grotviering
• Mgr. Th. Hoogenboom + J. Glas  

zondag  
14 augustus  
Maria Tenhemel- 
opneming

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• A. Vijftigschild 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Patroonsfeest
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

vervalt (de viering is op zaterdag)

zaterdag 20 augustus 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. van der Zwaan 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zondag 21 augustus 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. van der Zwaan 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• M. van der Zwaan  

zaterdag 27 augustus 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

zondag 28 augustus 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Lords Voice
• A. van Aarle

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Na de viering koffiedrinken
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. Beenakker  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

zaterdag 3 september 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Th. van Steekelenburg

zondag 4 september 10.00 uur
• Peuterviering
• Werkgroep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre & Caecilia
• Nicolaasdag (kinderwoorddienst)
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Th. van Steekelenburg

Wekelijks In de vakantieperiode geen viering  
(behalve woensdag 6 juli, 9.00 uur)

Iedere woensdag een 
viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een  
viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

  ROOSTER AUGUSTUS 2016

Uitzendingen  
kerkradio H. Clara

Aarlanderveen
13 augustus + 
3 september  - 19.00 uur

Langeraar
20 augustus - 19.00 uur

Pastor B. Bosma
pastorbosma@gmail.com
Tel. (06) 434 688 45

Diaken A. van Aarle
diakenvanaarle@hotmail.com
Tel. (06) 216 932 67

Pastoor J. Glas
pastoorglas@icloud.com
Tel. (071) 331 24 59

Pastor M. Hoogenbosch
mj.hoogenbosch@planet.nl
Tel. (0172) 408 128 
of evt. (06) 830 611 93



H. CLARA PAROCHIE

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag  
6 augustus

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle 

zondag  
7 augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Na de viering koffiedrinken
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

zaterdag  
13 augustus  
Maria Tenhemel- 
opneming

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

viering vervalt  
(i.v.m. de grotviering in Zevenhoven)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Grotviering
• Mgr. Th. Hoogenboom + J. Glas  

zondag  
14 augustus  
Maria Tenhemel- 
opneming

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• A. Vijftigschild 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Patroonsfeest
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

vervalt (de viering is op zaterdag)

zaterdag 20 augustus 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. van der Zwaan 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zondag 21 augustus 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. van der Zwaan 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• M. van der Zwaan  

zaterdag 27 augustus 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

zondag 28 augustus 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Lords Voice
• A. van Aarle

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Na de viering koffiedrinken
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. Beenakker  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

zaterdag 3 september 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Th. van Steekelenburg

zondag 4 september 10.00 uur
• Peuterviering
• Werkgroep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre & Caecilia
• Nicolaasdag (kinderwoorddienst)
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Th. van Steekelenburg

Wekelijks In de vakantieperiode geen viering  
(behalve woensdag 6 juli, 9.00 uur)

Iedere woensdag een 
viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een  
viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur



  ROOSTER AUGUSTUS 2016

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering - Pastoor van  
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
6 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma 

zondag  
7 augustus

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nostalgie
• M. Hoogenbosch  

zaterdag  
13 augustus  
Maria Tenhemel- 
opneming

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild  

zondag  
14 augustus  
Maria Tenhemel- 
opneming

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse  

zaterdag 20 augustus 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• Bisschop J.H.J. van den Hende  

zondag 21 augustus 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Afsluiting ruiming begraafplaats  

(zegening verzamelgraf)
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse  

zaterdag 27 augustus 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma  

zondag 28 augustus 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

zaterdag 3 september 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Parochiaan 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• A. van Aarle  

zondag 4 september 9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang

Wekelijks Iedere donderdag een viering om  
9.00 uur

Iedere dinsdag en donderdag een  
viering om 9.00 uur

Een keer per 2 weken een viering  
op dinsdag om 9.30 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord Woubrugge

Pastor B. Bosma
pastorbosma@gmail.com
Tel. (06) 434 688 45

Diaken A. van Aarle
diakenvanaarle@hotmail.com
Tel. (06) 216 932 67

Pastoor J. Glas
pastoorglas@icloud.com
Tel. (071) 331 24 59

Pastor M. Hoogenbosch
mj.hoogenbosch@planet.nl
Tel. (0172) 408 128 
of evt. (06) 830 611 93



H. FRANCISCUS PAROCHIE

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering - Pastoor van  
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
6 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma 

zondag  
7 augustus

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nostalgie
• M. Hoogenbosch  

zaterdag  
13 augustus  
Maria Tenhemel- 
opneming

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild  

zondag  
14 augustus  
Maria Tenhemel- 
opneming

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse  

zaterdag 20 augustus 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• Bisschop J.H.J. van den Hende  

zondag 21 augustus 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Afsluiting ruiming begraafplaats  

(zegening verzamelgraf)
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse  

zaterdag 27 augustus 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma  

zondag 28 augustus 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

zaterdag 3 september 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Parochiaan 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• A. van Aarle  

zondag 4 september 9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang

Wekelijks Iedere donderdag een viering om  
9.00 uur

Iedere dinsdag en donderdag een  
viering om 9.00 uur

Een keer per 2 weken een viering  
op dinsdag om 9.30 uur

Elke 1ste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord Woubrugge
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Het leven van Franciscus en Clara van Assisi in de 
Sint Martinus kerk te Noorden.

Welkom op onze tentoonstelling. Stap van uw fiets of onderbreek een 
wandeling voor een bezoek aan onze kerk en Mariakapel.

Franciscus was een bijzondere natuurliefhebber. Het Zonnelied 
dat hij schreef, is daar een indrukwekkende getuigenis van.

Clara groeide op in een familie van adel, in een samenleving met een 
groeiende kloof tussen arm en rijk. Als jong meisje maakte zij de  

ommekeer van Franciscus mee.

Clara en Franciscus van Assisi 
op bezoek in de St. Martinus kerk 

Bent u nieuwsgierig hoe dit in beeld is gebracht! 
Loop binnen, er zijn gastvrouwen of heren om u  
te ontvangen.
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Clara en Franciscus federatie

Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
tel. (0172) 60 95 38
info@claraenfranciscusfederatie.nl
www.claraenfranciscusfederatie.nl

Openingstijden:  
Maandag/dinsdag van 8.00 tot 13.00 uur. 
Donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Colofon

Redactie
Samenstromen is een uitgave van 
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara 
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,  
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met  
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;  
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en 
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;  
Rijpwetering/Oud Ade.

Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 11.105 exemplaren.
Centrale redactie: 
Anja Niemöller-van Bentum, Harry Veenman, 
Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Bep Verdel. 

Redactieadres: via de locale kerkkernredacties.
Overkoepelend naar: samenstromen@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor  
om te lange teksten in te korten.

Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop

Kopij voor nummer 7 (september  2016) kunt u  
uiterlijk op 15 augustus aanleveren bij uw  
lokale redactie. Het blad verschijnt omstreeks  
2 september.

De e-mailadressen van de parochiekern- 
redacties staan vermeld op deze servicepagina.

Aarlanderveen - H.H. Petrus en Pauluskerk -
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL31 RABO 0300 3172 20 
H. Clara Kerkb. BCP A’veen
Secretariaat: tel. (0172) 57 13 23
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
petrusenpauluskerk@live.nl
Parochiekernredactie: 
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. (0172) 60 43 95, ghmbaak@hotmail.com

Langeraar - H. Adrianuskerk -
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67  
H. Clara Kerkb.BCP Langeraar
Secretariaat: tel. (0172) 60 21 30
R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
secr.adrianus@planet.nl
Parochiekernredactie: 
C.M. Bakker en R. van der Vlugt
secr.adrianus@planet.nl

Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk -
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00  
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. (0172) 57 11 01 
di.- en do. 9.30-12.00 uur
rknieuwkoop@xs4all.nl
Parochiekernredactie: 
I. Tensen, tel. (0172) 57 11 10
inatensen@casema.nl

Nieuwveen - H. Nicolaaskerk -
Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18 
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. (0172) 53 81 25
do. 09.30-11.00 uur
h.nicolaas@zonnet.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Noorden - H. Martinuskerk -
Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97  
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. (0172) 40 81 28
wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur
rkmartinus@xs4all.nl
Parochiekernredactie: 
Corina Pietersen, Tulplaan 8, Noorden
tel. (0172) 40 96 37
corinapietersen@casema.nl

Zevenhoven - H. Johannes Geboortekerk -  
Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NL02 RABO 0300 3183 24  
H. Clara BCP Zevenhoven
Secretariaat: tel. (0172) 53 82 91
vrij. 9.00-11.00 uur
rk.parochie-zevenhoven@hetnet.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe 
Wetering - H. Petruskerk -   
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
IBAN NL09 RABO 0301 1264 02  
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. (071) 331 09 40
di., do. en vrij. 9.00-11.00 uur
petruskerk@emanuelparochie.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. (071) 331 21 90
bepverdel@ziggo.nl

Hoogmade/Woubrugge 
- O.L.V. Geboortekerk - 
Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38 
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. (071) 501 82 37
di. 09.30 – 10.30 uur
olvgeboortegoedeherder@planet.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Leimuiden/Rijnsaterwoude
- Sint Jan de Doperkerk -   
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. (0172) 50 81 18
do. 9.00-12.00 uur, stjandedoper@hetnet.nl
Parochiekernredactie:
L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. (0172) 50 72 95
abmvdmeer@planet.nl

Rijpwetering/Oud Ade 
- O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk -
Pastoor van der Plaatstraat 17, 
2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37 
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboorte-
kerk Oude Ade-R’wetering
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88  
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk - Oude 
Ade-Rijpwetering
Secretariaat: tel. (071) 501 82 78
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
info@rkkerkrijpwetering.speedlinq.nl
Oud Ade, tel. (071) 501 82 19
Parochiekernredactie: via secretariaat

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara  H. Franciscus
06 118 533 52 06 254 473 48

 

Door Leen



jONgerEn
WJD@home
Komende zomer vinden in Krakau de Wereldjongerendagen (WJD) 
plaats. Dit is het grootste jongerenevenement ter wereld. Voor 
tieners en jongeren die vanwege hun leeftijd of om een andere 
reden niet mee kunnen gaan wordt een thuisblijversprogramma 
georganiseerd. Het programma heeft de naam WJD@home en 
vindt plaats in Delft. 

WJD@home vindt plaats tijdens het slotweekend van de WJD, van 
vrijdagavond 29 t/m zondagmiddag 31 juli 2016. Het weekend is 
bedoeld voor alle tieners en jongeren van 14 t/m 35 jaar die de 
sfeer van de Wereldjongerendagen in Nederland willen beleven. 
Het weekend wordt georganiseerd door het jongerenpastoraat 
van het bisdom Rotterdam en het bisdom Breda en staat open 
voor jongeren uit heel Nederland.

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail met daarin  
naam, adres en geboortedatum aan pastoraledienstverlening@
bisdomrotterdam.nl.

Tienerfestival 4U! Limitless 

Groter, krachtiger, mooier, hoger en verder dan je durft dromen! 
Een leven met God is anders dan je misschien zou denken. Hoe 

zie jij God? Stop je God in een 
doosje of krijgt Hij alle ruimte 
in je leven. God wil zijn liefde 
geven aan iedereen, dus ook 
aan jou! Hij doet dit op manie-
ren wat ons verstand te boven 
gaan. 
Je bent van harte welkom op 
het 4U! Festival! Samen met 
150 andere tieners gaan we 
er een week lang een feest  
van maken en leren we hoe 
onvoorstelbaar mooi en groot 
God is. Je bent als christen 

niet alleen. Op 4U! leer je nieuwe 
vrienden kennen en verdiep je je 
relatie met God. Kortom: alle ingre-
diënten voor een onvergetelijke 
week.

Jongerenconferentie 
True Colors
Onze identiteit in Christus staat boven alles. Die identiteit heeft 
invloed op de meest belangrijke aspecten in jouw leven. Het in-
nemen van de plek van jouw oorspronkelijke identiteit brengt het 
beste in jou naar boven. Claim die plek, wees wie je in werkelijk-
heid bent! Laat je rijkelijk zegenen door de allerhoogste God en 
laat jezelf losbarsten in je ware innerlijke kleuren, met de volledige 
uiting van je hart, lichaam en ziel. Alles vindt zijn oorsprong in 
Christus! En het wordt toegankelijk in een veilige, bekende haven: 
Celebrate! 

Bij de meeste conferenties moeten de mensen eerst vaak warmlo-
pen. Daarvan is bij het jongerenprogramma weinig sprake. Reken 
er maar op dat dag een, dag twee, en iedere dag jou wakker 
schudt met heerlijke kost voor jouw ziel! Of het nu de lofprijzingen, 
teachings, gebeden, opdrachten of doorbraken in de Geest zijn. 
Reken er maar op, je mag het verwachten! Wil je na de Wereld 
Jongerendagen méér? Kom dan je geestelijke dorst lessen bij het 
Celebrate jongerenprogramma!

Celebrate festival
Een week lang programma voor jong en oud; op eigen niveau en 
tempo is er van alles te beleven. In de verschillende onderdelen 
als muziek, lezingen, workshops en gebed wil God je aanraken. 
Het Celebrate festival is van 7 tot 13 augustus in het vakantiepark 
Pagedal in Stadskanaal. Lees meer op www.celebratefestival.nl. 

Heb jij een leuk stukje voor op deze pagina?  

Stuur dit naar samenstromenjongeren@gmail.com.


