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Eerste kennismaking met Heleen van de Reep

Bidden van een nieuw Onze Vader



Welkom aan u. Misschien heeft  u al een paar plaatjes in deze uitgave gezien? Bijvoorbeeld het 
fotoverslag van de federatieweek of de mooie koren foto’s? 

Ook welkom aan Heleen van de Reep, nieuwe kracht in het pastoraal team. Het gesprek met 
haar leest u in de rubriek Ontmoeting. 

U kunt er een maand tegen met deze Samenstromen op papier. Dagelijks nieuws kunt u 
vinden op de nieuwe website van onze kerken :  www.rkgroenehart.nl   U kunt er ook zelf 
berichten op laten plaatsen. Veel lees- en kijkgenot!

De centrale redactie van deze uitgave Anja Niemöller en Sonja van Smoorenburg

Van de Redactie

Clara & Franciscus federatie  
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Ik had eens een gesprek met een man 
van ruim negentig. Ik zag hem een beetje 
eenzaam in een hoekje zitten en ging naar 
hem toe om een praatje te maken. Hij  
was zichtbaar verrast door wat aandacht 
en we raakten in gesprek. Van het een 
kwam het ander, maar al gauw kwam naar 
boven waar hij  op zij n leeftij d het meest 
mee zat. “Wat gebeurt er nou als je dood 
gaat?”, vroeg hij . Alsof ik daar een pas-
send antwoord op had.
Hij  was een gelovig katholiek. Maar wat 
als je er niet meer bent? Bestaat er wel 
een hemel? Zou je nooit eens twij felen?

Ik kon alleen maar zeggen dat waarschij n-
lij k iedereen wel eens twij felt. Soms neem 
je een beslissing waarvan je denkt dat die 
het beste is, maar dat pakt het helemaal 
verkeerd uit. Als je in de toekomst kon 
kij ken hoef je niet te twij felen, dan weet 
je wat er gaat gebeuren. Wil je wel weten 
wat er morgen gaat gebeuren? O ja, je wil 
weten of het mooi weer wordt, want als 
het regent kun je iets anders plannen. Je 
kij kt op buienradar en ziet dat het morgen 
gaat regenen, dus je plant een bioscoop-
bezoekje in plaats van een vaartochtje 
over de plas. Wordt het, terwij l je in de 
bioscoop zit, ineens schitterend weer. 
Heb je mooi de pé in.
Waarom willen we alles toch van te voren 
weten? Zal je een keer op de plas zitten 
in een open fl uisterboot en onderweg een 
vreselij ke plensbui over je heen krij gen. 
Lachen toch?

Als je het wist was je niet gegaan, maar nu 
je er eenmaal in zit maak je er plezier om. 
Geloof maar dat het wat wordt na dit 
leven maar stel je er niets bij  voor, want 
in een regenbui kun je ook best plezier 
hebben. Het geloof zegt alleen dat we er 
hoe dan ook gelukkig zullen zij n. De vrede 
zullen vinden. Daarom zeggen we bij  
een uitvaart: “Rust in Vrede”. Dat is toch 
genoeg?

Ik geloof dat we na het gesprek samen 
dat beetje vrede al hebben gevonden.

Rob Aupers

Wil je een steentje bij dragen aan dit 
mooie, veelgelezen informatieblad? 
Heel graag zelfs! 
De centrale redactie zoekt assisten-
tie bij  het verzamelen van alle kopij  
om deze teksten vervolgens op de 
juiste manier te plaatsen. Wil je meer 
informatie? Keertje proefdraaien? 
Stuur een bericht aan 
samenstromen@gmail.com of 
bel (0172) 605 679. 
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Als de pastores van uw gemeenschappen 
in de Clara en Franciscus federatie zij n 
wij  al ruim twee jaar bezig met het begrip 
vitaliteit, rondom de vraag: zij n wij  een 
kerk die op zoek gaat naar de toekomst 
van de kerk of blij ven wij  hangen in het 
verleden?

Een spannende vraag en als team zij n 
er al fl ink wat studie-uren in gaan zitten. 
Iedereen ziet dat de wereld om ons 
heen verandert en dat dit invloed heeft 
op hoe wij  met z’n allen Kerk zij n. En 
wie denkt dat dit iets is van de laatste 
tij d, vergist zich daarin.
Paus Johannes XXIII doorzag de span-
ning tussen Kerk en wereld goed en 
riep daarom in zij n toespraak van 25 
januari 1959 op tot aggiornamento (bij  
de tij d brengen) van de Kerk. De ramen 
moesten open. 

En dat hebben we geweten. We gingen 
vieren in de landstaal; er kwamen beat-
missen; het celibaat was een achter-
haald instituut en eeuwenoude interieurs 
werden uit de kerk gesloopt om plaats 
te maken voor soberheid en modern 
meubilair: de katholieke beeldenstorm 
werd het later genoemd. Zo kan ik nog 
wel even doorgaan met het noemen van 
voorbeelden. Zoals zo vaak schoten we 
door in onze zoektocht naar ‘Kerk zij n in 
de huidige tij d’.
Een tegenbeweging kon niet uitblij ven. 
Er werd aan de rem getrokken, protesten 
en demonstraties waren het gevolg. Toen 
Paus Johannes-Paulus II naar Nederland 
kwam zaten we midden in die tij d. De 
tij d van popie Jopie van Henk Spaan en 
Harry Vermeegen in 1985.
De kerken begonnen leeg te lopen, het 
aantal priesters nam af en de Kerk dreef 
uit het centrum van een ieders leven. Om 
uiteindelij k te belanden tussen alle andere 
activiteiten waaruit een mens kon kiezen 
om zij n of haar leven mee te vullen. 

Van alles probeerden we om de mensen 
terug te krij gen. Met man en macht werd 

er geprobeerd vast te houden dat wat 
er nog was. Maar het brokkelde aan alle 
kanten af. Vele kerken werden gesloten. 
Een proces dat nog tot op heden door 
gaat. Mensen stemmen tenslotte met 
hun voeten en portemonnee. Een kerk 
waar nog maar een handje vol mensen 
komen en waar nog maar een klein aantal 
mensen fi nancieel aan willen bij dragen, 
verliest zij n bestaansrecht. Is dan alles 
verloren, zij n we bezig met de laatste 
generaties die de kerkdeur defi nitief gaan 
sluiten?

Nee, het aggiornamento van Paus Johan-
nes XXIII begint eigenlij k nu pas van de 
grond te komen. De documenten die 
vanuit het tweede Vaticaans concilie 
ontstonden, beginnen nu langzaam door 
te werken.
Als we ons oor nu bij  jongeren te luisteren 
leggen, horen we geluiden die vragen 
om een gewone eucharistieviering, geen 
toeters en bellen, met her en der weer 
wat Latij n in de vieringen. Als de voor-
ganger maar vanuit een eigen spirituele 
doorleefde en authentieke levenshouding 
voorgaat in de viering.

In onze federatie merk je bij  de jongeren 
een verlangen naar rust en samenhang. 
Zij  leven in een hectische volle wereld die 
steeds meer en meer de nadruk op het 
individu legt. In vele jongeren activiteiten 
die zich in onze federatie afspelen zit 
bij na altij d wel een kwartiertje van rust, 
bezinning en gebed. Zoals vaak komt 
verandering van onderaf.
Daarom ontstaan er nu overal gespreks-
groepen. Van jongeren- en 30+ groepen. 
Groepen waarin over het geloof wordt 
gesproken. 
We hebben er hard aan gewerkt om in 
iedere kerk in het weekend een viering 
te hebben. Samen met emerituspastores 
en voorgangers uit uw eigen gemeen-
schappen is ons dat ook weer gelukt. En 
waarom? Omdat u en uw medeparochia-
nen er om vroegen.

En nu proberen we goed te luisteren hoe 
u door de week, van maandag tot en 
met vrij dag, samen wilt komen voor stilte 
en gebed. Voor een ontmoeting met de 
levende Heer. Laat het ons vooral weten.

Bouke Bosma, pr.

OVERWEGING Pastoraal
Het Aggiornamento, vitaliteit van de traditie
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Verdieping 
Het Anker is uitgegooid!

De voorbereidingen voor 
het Anker zij n tot een 
climax gekomen op 27 
oktober met de kick-off 
avond in Leimuiden voor 
alle medewerkers. Met 
een prachtige, maar 
vooral ook heerlij ke An-
kertaart  hebben we de 
aftrap gegeven. Het was 
goed om alle medewer-
kers te ontmoeten en 
met elkaar de laatste afspraken te maken.
In de afgelopen weken zij n in verschillende parochiekernen de 
startvieringen geweest, waarin de communicanten hun project-
boek kregen. Op 30 oktober zal de eerste Ankerzondag voor de 
Franciscusparochie in Roelofarendsveen zij n en op 6 november 
voor de Claraparochie in Langeraar. Op beide plekken treffen de 
verschillende leeftij dsgroepen zich voor de geloofsontmoeting 
van 10.00 tot 11.00 uur. Sommige groepen maken gebruik van 
de naastgelegen school, andere komen in de pastorie en de 
kerk bij  elkaar. Om 11.15 uur voegen zij  zich in de eucharistie-
viering, behalve de allerkleinsten. Na de eucharistieviering is er 
voor de gezinnen de mogelij kheid om elkaar te ontmoeten bij  
een hapje en (gezond) glaasje.
Met ongeveer veertig gezinnen in de H. Franciscus- en vij fender-
tig in de H. Claraparochie, is het een geweldige uitdaging om dit 
mooie project met elkaar te realiseren. Wij  vragen om uw gebed 
voor het welslagen ervan.

Katholiek worden

Komt u wel eens naar een katholieke kerk als bezoeker? Bent 
u geïnteresseerd in wat die katholieke rituelen en gebruiken nu 
toch allemaal betekenen? Bent u op de een of andere manier 
geraakt door God of door onze gemeenschap? 

Ieder jaar is er wel een groepje mensen dat erover nadenkt om 
katholiek te worden. Het zij n mensen die nadenken over geloof, 
mensen die op zoek zij n naar God, mensen die er ook met an-
deren over willen praten. 
Behoort u misschien tot die 
groep? Dan wil ik u graag uitno-
digen voor de geloofscursus dit 
seizoen. Voor vragen kunt u bij  
mij  terecht (pastoorglas@icloud.
com, tel. (071) 331 24 59. 

Pastoor Jack Glas

Bestuursnieuws van de parochie 
H. Franciscus
In de “SAMENSTROMEN” van juli/augustus heeft Paul 
Snoek, onze vice-voorzitter, een oproep gedaan om ons 
bestuur te komen versterken. Deze oproep is nog steeds 
van kracht!!

Door persoonlij ke omstandigheden is kort geleden onze 
penningmeester afgetreden. Bestuursleden voor de 
parochie worden benoemd voor een periode van 4 jaar 
(met een maximale verlenging van 4 jaar). Voor 4 van de 5 
bestuursleden geldt dat zij  al lid zij n vanaf de fusie in 2011. 
Om niet allemaal gelij k te moeten aftreden is het noodza-
kelij k dat wij  in de komende tij d 3 nieuwe bestuursleden 
vinden. 

Wie wil zich hiervoor inzetten, wie wil meedenken en actief 
zij n in het parochiebestuur?  Of wie kent iemand die wij  
mogelij k kunnen benaderen?

Enkele actuele zaken van het bestuur zij n:
- De noodzakelij ke uitbreiding van de begraafplaatsen van 

de kernen Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen 
en Rij pwetering.

- Samenvoegen en vernieuwen van de energie contracten. 
Omwille van het milieu maken alle kernen gebruik van 
groene energie. 

- Voor het groot onderhoud van alle kerken en pastorieën 
willen we naar een meerjaren planning en begroting. Wij  
zij n daarom bezig met een periodieke controle waarbij  
alle parochiekernen eenzelfde systematiek hanteren. Dit 
is ook van belang om tij dig de juiste subsidies te kunnen 
aanvragen. 

- In 2015 en 2016 heeft het Bisdom een fi nanciële controle 
uitgevoerd bij  zowel de parochie als bij  de kernen. Aan 
de hand van deze controles zij n adviezen verstrekt en 
aanbevelingen gedaan die met de penningmeesters van 
de kernen zij n besproken.

  
Nogmaals:
In alle kernen zij n regelmatig mutaties in besturen en werk-
groepen door natuurlij k verloop of periodiek aftreden na 
periodes van 4 of 8 jaar. 

Wij  zij n er allemaal mee geholpen als er mensen zij n die de 
open vallende plaatsen weer willen invullen. Dus als je mee 
wilt denken, mee wilt besturen, meld je dan aan!
 
Hein de Jong
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Clara & Franciscus federatie  

Vieren 

“Aggiornamento” Is een uitdrukking die vast nog bij  vele 
katholieken een bel doet rinkelen. Het woord betekent: ‘bij  de 
tij d brengen’. Paus Johannes XXIII sprak deze woorden uit in 
zij n toespraak op 25 januari 1959. Hij  riep hier mee het tweede 
Vaticaanse concilie bij een. Een concilie dat zou duren van 
1962 tot en met 1965.
De groeiende wens van vele katholieken over de gehele 
wereld om Kerk en wereld dichter bij  elkaar te brengen, werd 
hiermee gehoord. 

Een van de gevolgen van dit concilie was dat de Eucharistie 
gevierd mocht gaan worden in de eigen landstaal. Men sloeg 
over de gehele wereld massaal aan het vertalen. 
Ook de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen zij n niet stil blij -
ven zitten. Samen probeerden ze tot een gemeenschappelij ke 
Nederlandstalige vertaling te komen. Helaas lukte dit niet. Zo 
ontstonden er twee verschillende vertalingen: een Vlaamse en 
Nederlandse versie. 
In de jaren daarna werden verschillende pogingen gedaan 
om toch nog tot een zelfde vertaling te komen. Maar door 
verschillen van inzicht waren deze uiteindelij k gedoemd te 
mislukken.
Een van de meest opvallende verschillen hierin is het ‘Onze 
Vader’. Vlamingen en Nederlanders konden en kunnen dit 
gebed niet samen bidden zonder te moeten kiezen uit een van 
de vertalingen.

Maar als we denken dat dit alleen een Nederlands probleem 
was, zit u er naast. Wereldwij d kwamen er verschillende 
versies van dezelfde gebeden. Uiteindelij k werd in 2001 door 
het  hoofdkantoor, het Vaticaan, een opdracht gestuurd naar 
alle bisschoppen over de hele wereld om te komen tot nieuwe 
vertalingen. Met daarbij  duidelij ke vertaalinstructies. 
Zo dus ook aan de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen. Zij  
kregen de opdracht om nu toch tot een gezamenlij ke vertaling 
te komen.

Met de eerste vrucht van deze vertaalopdracht gaan wij  in 
Nederland en België nu kennis maken. Met ingang van 27 no-
vember 2016, de eerste zondag van advent, wordt de nieuwe 
vertaling van het ‘Onze Vader’ ingevoerd. 
Vanaf die datum kan een ieder in het Nederlands hetzelfde 
‘Onze Vader’ bidden, uit welk land je ook komt.

Het zal wennen worden, maar het geeft ons een kans om 
opnieuw te kij ken naar dit eeuwenoude gebed. We spreken het 
vaak automatisch uit, zonder na te denken over wat we eigenlij k 
bidden.
We kunnen deze woorden die Jezus ons gegeven heeft opnieuw 
door ons heen laten gaan en proberen de rij kdom van die woor-
den steeds beter op ons in te laten werken.

Bouke Bosma, pr.

KALENDER NOVEMBER 2016

8-15-22-29 november 19.30 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif

8-15-22-29 november 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

Pater Noster – Onze Vader    

Morgen

Wat vandaag niet is
Kan morgen komen
Vergeet daarom niet
Te blijven dromen

Deuren, vandaag nog dicht
Gaan morgen misschien open
Vergeet daarom niet
Te blijven hopen

De traan van vandaag
Is morgen wellicht een lach
Vergeet daarom niet te leven
Elke dag!

Deuren, vandaag nog dicht
Gaan morgen misschien open

Is morgen wellicht een lach
Vergeet daarom niet te leven
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Heleen is opgegroeid in Hillegom in een 
gezin waar kerkgang en iets voor de kerk 
doen heel belangrijk was. Als kind hielp 
zij met het rondbrengen van de kerkboek-
jes en zong in het koor. Halverwege de 
middelbare school is zij gaan nadenken 
over de studie theologie. “Ik ben bij de 
opleiding gaan kijken en ik had meteen 
een klik. Heel veel dingen die mij interes-
seerden kwamen daar samen. Het is een 
brede opleiding en dat trok mij. Ik verdiep 
me graag in zaken en ben van mening dat 
een mens nooit is uitgeleerd. Leren doe je 
niet alleen uit boeken, maar ook uit erva-
ringen die je opdoet.”

Heleen is getrouwd met Gerard. Hij is 
predikant in de protestantse kerk. Samen 
hebben zij twee zonen en wonen in Wad-
dinxveen. “Na mijn studie werd ik pas-
toraal werker in Den Haag. Na een tijdje 
ging mijn collega priester daar weg en 
deed ik twee parochies alleen. Dat waren 
tropenjaren. Toen wij kinderen kregen 
was de combinatie met het jonge gezin 
en de functie pastoraal werker niet goed 
te combineren. Ik heb toen 10 jaar in ver-
pleeghuizen gewerkt als geestelijk ver-
zorger.  Eerst in Bosbeek, Heemstede bij 
zusters van de Voorzienigheid en daarna 
in de Meerwende in Badhoevedorp. Daar-
na ben ik bisschoppelijk gedelegeerde 
geworden bij het Bisdom Rotterdam. Daar 
heb ik bijna 10 jaar toekomstig pastoraal 
werkers begeleid tijdens hun studie. Zij 
volgen een driejarig programma. Ik maak 
hun dossier op en schrijf een advies voor 
de bisschop. Op grond daarvan geeft de 
bisschop een zending.” Naast haar werk-
zaamheden voor het bisdom is Heleen 
geestelijk verzorgende in twee verpleeg-
huizen in Gouda. Per 1 november maakt 

zij de overstap en sluit zij haar voorgaan-
de werkzaamheden af. 

Wat maakt dat u toch weer voor het pas-
toraat hebt gekozen? “Onze kinderen zijn 
groot en wanneer ik op stagebezoek was 
bij een parochie voelde ik het weer krie-
belen. Er is veel veranderd, een parochie 
is nu breder en groter.  Er zijn veel nieuwe 
uitdagingen en daar ben ik weer aan toe. 
Het is het juiste moment voor de switch, 
er zwaait een groep studenten af.” 

In het nieuwe pastorale team begeleidt 
Heleen de pastoraatsgroepen van Nieuw-
koop en Noorden. Daarnaast houdt zij 
zich bezig met MOV en de vormelingen. 
“Het zal veel organiseren en regelen zijn, 
maar ik houd er ook van om echt met 
de parochianen in contact te zijn, hen te 
begeleiden en een relatie met hen op te 
bouwen. Ik zal nog veel moeten ontdek-
ken. Er gaat tijd overheen voordat ieder-
een mij heeft gezien en zal kennen. Ik heb 
vertrouwen in het team en in het bestuur 

Na de federatiewandeling op 8 oktober heb ik een afspraak met Heleen van de Reep, de nieuwe pastoraal werker van onze 

federatie. We strijken neer in een klein cafeetje in Roelofarendsveen en Heleen vertelt wie ze is, wat haar achtergrond is en 

wat ze binnen de federatie gaat oppakken.

en ik hoop dat we elkaar die tijd ook 
gunnen.”

“In mijn vrije tijd doe ik heel andere din-
gen. Gerard en ik wandelen graag en ik 
ben regelmatig in de tuin te vinden. Ver-
der vind ik het leuk om een andere taal 
te leren. Deze zomer heb ik Zweeds ge-
leerd. In de Zweedse taal komen woor-
den voor die een verwantschap hebben 
met oude Nederlandse woorden. Ook 
ben ik Welsh aan het leren, dat is net een 
cryptogram. Dat doe ik met plezier.”

Heeft u een favoriet stuk in de bijbel? 
“Er zijn er verschillende, maar Psalm 27 
vind ik heel mooi. ‘De Heer is mijn licht 
en mijn heil.’ Mijn naam betekent ‘licht’.  
En ‘Laat in welk huis gij ook binnengaat 
uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! 
Woont daar een vredelievend mens, dan 
zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan 
zal hij op u terugkeren.’ Dat inspireert mij 
altijd. Voordat je iets met iemand gaat 
doen, wens je elkaar het goede.”

De ontmoeting  

Een ontmoeting met 
Heleen van de Reep

Interview door Marieke van Gelderen

Nieuw lid pastoraal team start 1 november
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Dierzegening 

Op zaterdagmiddag 1 oktober kon ieder-
een met zijn huisdier naar de kerk komen, 
waar we samen met de dieren een korte 
viering bijwoonden. Tijdens de viering 
werden de huisdieren door diaken Van 
Aarle gezegend. Na de viering konden de 
kinderen hun huisdier laten nakijken bij 
de dierenarts. Na al dat springen hadden 
de kinderen wel dorst en honger gekregen 
maar daar hadden we ook iets op: de li-
monde koe die gaf lekker limonade en er 
waren ook poffertjes. We kijken terug op 
een gezellige dierenmiddag.

Vieren in de  
Claraparochie 
Mooie eerste viering in de federatieweek. 
Voorgangers waren pastoor Glas en dia-
ken van Aarle. Een viering met prachtige 
zang van Wajimbaji. Een viering over 
groeien in vertrouwen en in geloof. Kin-
derwoorddienst waar zaadjes gezaaid zijn.

Vrijwilligersavond 

Wat een gezellige avond hebben we ge-
had! Ter ere van de federatieweek waren 
alle kerkwerkers uitgenodigd voor een 

gezellige avond. Na een bakkie koffie, 
een welkomstwoord van Riet, en een 
openingsgebed van pastoor Glas, was het 
zwoegen op de Maria quiz van Rob Au-
pers. Daarna tijd voor een hapje en een 
drankje. Leuke manier om onze kerkwer-
kers te bedanken! 

Kijken en luisteren 
over Assisi
Henk Butink reisde naar Assisi en omlig-
gende streken en fotografeerde het land-
schap, dorpjes,  steden, kerken en hij maak-
te daarvan een diapresentatie over het Assisi 
van Franciscus. Het levensverhaal van Fran-
ciscus verteld in foto's van de plaatsen waar 
zich dit afspeelde.  Een feest van herkenning 
voor oud-Assisigangers. Interessant voor 
mensen die nooit die kant op geweest zijn. 
Een mooie activiteit in de federatieweek in 
't Achterom in Aarlanderveen.

Kloosterbezoek  

Het kloosterbezoek ondervond dit jaar 
concurrentie van diverse uitgaansdagen 
voor senioren in beide parochies.  Hierdoor 
was het aantal deelnemers helaas te klein 
om als groep een bezoek te brengen aan de 
abdij van Egmond. Wellicht zijn er een vol-
gende keer weer voldoende aanmeldingen!

De paden op,
de lanen in…
Voor de vierde keer kon er tijdens de fede-
ratieweek gewandeld worden. Zo’n vijfen-
twintig wandelaars startten bij de Waterto-
ren in Roelofarendsveen.  In het kader van 
het Jaar van de Barmhartigheid werden 
tijdens de wandeling de zeven werken 
van barmhartigheid belicht. Zo werd 
kleding ingeleverd om naakten te kleden, 
Fairtradeproducten ingezameld om de 
hongerigen te voeden,  en zieken in een 
zorgcentrum bezocht, en ook de vreemde-
ling,  gevangene en de doden kregen de 
aandacht.   Een geslaagde wandeling, be-
trokken deelnemers en prachtig weer!

Vieren in de 
Franciscusparochie 

Als afsluiting  van een week vol activi-
teiten was de viering in de Petruskerk. 
Thema: Groeien in  vertrouwen. Pastor 
Bosma ging voor, parochianen uit vele 
kernen waren naar de viering gekomen. 
In een volle kerk werd de prachtige 
zang verzorgd door het Caeciliakoor uit 
Leimuiden.

Terugblik 
    federatieweek 2016
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Vanuit de pastoraatsgroep
Op 9 oktober hebben we, na weken 
van opknappen en ruimen van de 
graven, onder leiding van pastoor 
Glas het kerkhof opnieuw gezegend. 
Daarna was er gelegenheid om een 
kopje koffi  e of thee te nuttigen en 
gezellig met elkaar bij te praten in Het 
Achterom. 

Op zondag 16 oktober was er een 
mooi Marialof.

40 jarig jubileum Lord's Voice 
Voor een bijna volle kerk heeft  het 
koor Lord’s Voice uit Aarlanderveen 
zondag 18 september haar 40-jarig 
jubileum gevierd. Leden en oud-leden, 
totaal ongeveer 60 personen, zongen 
samen de dienst die als thema “wat 
een rijkdom” had. Een zeer toepas-
selijk thema, want wat een rijkdom is 
het om al 40 jaar samen te zingen, met 
elkaar lief en leed te delen in feestelij-

Aarlanderveen

ke maar soms ook droevige diensten.  
Aan het eind van de viering werden er 
twee jubilarissen in het zonnetje gezet, 
te weten Lyda Voorn, zij is al 40 jaar 
lid van Lord’s Voice, en Yvonne van 
der Zwet, zij heeft  met haar 25 jarig 
lidmaatschap ook al heel wat diensten 
gezongen. 

Na de dienst was er voor alle leden 
en niet-leden nog gelegenheid om 
onder het genot van een hapje en een 
drankje heel veel herinneringen op te 
halen. Kortom een goed begin van een 
feestelijk jaar. 

Dood en Leven
Ruim 4 jaar heeft  als extra agenda-
punt het begraafplaatsreglement deel 
uitgemaakt van alle vergaderingen bij 
de BCP. Het bisdom geeft  een model-
reglement uit, naar aanleiding daar-
van moet ieder bestuur een reglement 
maken dat van toepassing is op de 
eigen situatie. Een begraafplaatsre-
glement is verplicht voor iedere kerk. 

Aarlanderveen was niet in het bezit 
van zo'n reglement. Regelmatig is in 
deze 4 jaar het reglement naar het 
bisdom gestuurd, daar werd het door 
de juridische dienst van het bisdom 
beoordeeld en voorzien van op- en 
aanmerkingen en aanvullingen. In dit 
reglement staat wat voor soort graven 

Jubileum Lord's Voice, foto Wim Goedhart



9SAMENstromen • november 2016

er zijn, voor 10 of 20 jaar, regels voor 
de urnenmuur en het uitstrooien van 
de as,  maten voor de grafstrenen 
en de beplanting, een model van de 
grafakte die bij elk overlijden  gebruikt 
moet worden. Het reglement bestaat 
uit 43 artikelen. Wilt u het inzien? 
Kijk dan op de website. 

In april 2016 is ons reglement goedge-
keurd door het bisdom. Aan de hand 
daarvan kon het bestuur een andere 
indeling gaan maken op de begraaf-
plaats. Er is nu een keuze of men 
begraven wil worden voor 10 of voor begraven wil worden voor 10 of voor 
20 jaar. Na 20 jaar in de urnenmuur is 20 jaar. Na 20 jaar in de urnenmuur is 
het ook mogelijk om de as te ver-het ook mogelijk om de as te ver-
strooien op het strooiveldje. Daar staat strooien op het strooiveldje. Daar staat 
een monument waarop naamplaatjes een monument waarop naamplaatjes 
bevestigd kunnen worden. bevestigd kunnen worden. 

Het afgelopen jaar heeft  naast het 
reglement ook de ruiming van de reglement ook de ruiming van de 
graven als vast onderdeel op de 
agenda gestaan en daaraan gekoppeld agenda gestaan en daaraan gekoppeld 
de renovatie van de begraafplaats. de renovatie van de begraafplaats. 
Een bisschoppelijke machtiging om Een bisschoppelijke machtiging om 
dit te mogen doen werd aangevraagd, dit te mogen doen werd aangevraagd, 
bedrijven benaderd voor een off erte, bedrijven benaderd voor een off erte, 
families benaderd met als resultaat dat families benaderd met als resultaat dat 
9 oktober het gerenoveerde kerkhof 9 oktober het gerenoveerde kerkhof 
opnieuw is ingezegend. 

Nu gaan wij als BCP ons weer richten Nu gaan wij als BCP ons weer richten 
op een nieuw project dat te maken op een nieuw project dat te maken 
heeft  met de geboorte van Jezus. De heeft  met de geboorte van Jezus. De 
werkgroep Kerststal zetten, die we werkgroep Kerststal zetten, die we 
heel dankbaar zijn voor al het werk heel dankbaar zijn voor al het werk 

H. Clara parochie 

herfstwandeling

wandelend in de milde herfstzon
luister ik naar woorden:
de taal der bomen
die weer klemtonen verlegt

van stervend groen
naar rustig bruin
van vlammend rood
naar okergeel
een mengeling van overgave
overgang en afscheid
het ritselen van weemoed

maar ook het stamelen
van nieuwe woorden
in de kiem reeds aangelegd
nog nauwelijks hoorbaar
droomwoorden –

veilig donkerend
in hun schutblad
verwachten zij de terugkeer
van het licht

mijn droomwoorden –

Oeke Kruythof

dat ze al vele jaren verrichten en het 
mogelijk maken dat wij Kerst kun-
nen vieren met een mooie Kerststal 
in onze kerk, wil graag iets nieuws 
proberen namelijk een ander opstel-
ling of andere grote beelden. 

Heeft  u grote beelden of weet u iemand 
die ze in bruikleen zou willen geven 
in de kersttijd dan horen wij dit graag. 
Bellen kan naar: (0172) 57 31 13.

Tot slot, houdt u er alvast rekening 
mee dat in tegenstelling tot voorgaan-
de jaren de nieuwjaarsreceptie niet 
op zondagmorgen maar op zaterdag-
avond gehouden zal worden. 

BCP Petra, Wim en Ans
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Langeraar

Vanaf de bestuurstafel
Voor mensen die de viering in de kerk 
niet goed kunnen beluisteren is er in 
onze kerk een ringleiding aangebracht. 
Deze ringleiding behelst de eerste vijf 
banken in onze kerk.

De werkzaamheden op ons kerkhof 
zijn op een goede manier afgerond. 
Vrijwilligers hebben de laatste hand 
gelegd aan het plaatsen van een afras-
tering met hedera-planten zodat ieder-
een op een rustige wijze het kerkhof 
kan bezoeken. Het verzamelgraf met 
gedenkmonument voor onze overle-
den parochianen vindt u links van het 
priestergraf.
Het reglement van onze begraafplaats 
kunt u straks vinden op de nieuwe 
website van onze federatie: rkgroene-
hart.nl. U kunt ook contact met ons 
opnemen om een exemplaar te ontvan-
gen via Bestuur.adrianus@planet.nl of  
(06) 40 66 93 83.

De activiteiten in en rondom onze kerk 
worden gedaan door vele vrijwilligers 
die zich inzetten om onze kerk levend 
te houden. Binnen onze BCP zijn wij 
op zoek naar vrijwilligers die zitting 
willen nemen in deze commissie om 
het geheel binnen de parochiekern te 
kunnen faciliteren. Wilt u meer weten? 
Schroom niet en neem contact met 
ons op via bovenstaand e-mailadres of 
telefoonnummer. Ik kan u zeggen: het 
is fi jn om dit werk te mogen doen!

Namens de Beheercommissie, 
Ad van Velzen voorzitter

Stilte en gebed in de advent
Advent, we gaan ons voorbereiden 

op het kerstfeest. Een periode om ons 
geloof in God weer te versterken. Onze 
H. Adrianus-kerk zal op woensdag-
middag 30 november, 7 december, 14 
december en 21 december van 12.00 
uur tot 13.00 uur open zijn voor stilte 
en aanbidding van Christus in het H. 
Sacrament. U kunt binnenkomen en 
weer gaan wanneer u wilt. Om 12.30 
uur is er een middaggebed. Ouders 
met kinderen, tieners, jongeren, ieder-
een is welkom.

Geef de kerk meer kleur
Tijdens de braderie zijn er kleurpla-
ten uitgedeeld met het thema ‘Geef 
de kerk meer kleur’. In de viering van 
zondag 9 oktober zijn aan de kinderen 
die er iets moois van hebben gemaakt 
kleine presentjes uitgedeeld.

Kinderkoor De Vrolij ke Noot
Op zondag 11 september was het zo 
ver. Kinderkoor De Vrolijke Noot 
mocht de viering van deze zondag van 
een vrolijke noot voorzien. Om 11.15 
uur kwamen pastoor Glas en diaken 
Van Aarle binnen. Wij zongen onder 
andere de liedjes: Kom in de kring, Ga 
je mee, Wees het licht en Zullen we de-
len. Het was het begin van het school-

jaar dus kregen de kinderen en onze 
juff en de zegen. Aan het einde van de 
viering gingen we naar de tuin van de 
kerk, want daar staat het beeld van de 
Heilige Adrianus, waar de kerk naar 
vernoemd is. De viering van vandaag 
was ook om hem te eren.
Zondag 27 november zingen wij weer 
in de H. Adrianus, u komt toch ook 
weer? Tot dan.

Groetjes Bianca Loos

Kinderkooruitje 
Op 11 september gingen wij eerst zin-
gen in de kerk en hierna zou het uitje 
gaan beginnen. We gingen op de fi ets 
naar de kinderboerderij in Nieuw-
veen. Toen we er waren, kregen we een 
mooie beker. Om limonade te krijgen, 
moest je de limonade-koe melken. 
Dat was niet makkelijk. Na het drin-
ken mochten we uit een pannenkoek, 
poff ertjes of een tosti kiezen. Toen 
iedereen klaar was, gingen we groente-
stokjes maken voor de cavia’s en konij-
nen en mochten we ze gaan voeren en 
de konijnen waren zo schattig. Daarna 
gingen we de fotospeurtocht doen en 
moesten we letters verzamelen. En er 
kwam een woord uit: dat was ‘speur-
tochten’. En als beloning kregen we een 
ijsje! En ik vond het erg leuk! Iedereen 
bedankt voor de bijdrage aan ons uitje.

Femke Spaans

Kinderuitje
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- Lief en leed -

Gedoopt
4 juli Phileine Louise Johanna dochter van Benjamin van der Hoorn  
   en Katarina Hoogervorst
9 oktober Lisa Wilhelmina Anna dochter van Marcel en
   Renate Koster-van Bohemen 
9 oktober Eva Adriana Beatrix dochter van Vincent en 
   Vera den Dubbelden-Koster
9 oktober Femm Anthonia dochter van Herman en 
   Linda v.d.Hoorn-den Haan

Overleden
21 september Cornelia Johanna Lek-Hoogervorst   91 jaar
3 oktober Adrianus Petrus Baars     83 jaar
5 oktober Maria Helena Finke     72 jaar

50 jaar getrouwd
1 december  Siem en Corrie Zwirs-Hoogervorst

15-jarig bestaan Spirit
Op 16 oktober heeft  koor Spirit haar 
15-jarig bestaan gevierd. Het was een 
mooie viering met feestelijke zang. Aan 
het einde van de viering heeft  pastoor 
Glas vier eremedailles van de Grego-
riusvereniging uitgereikt aan Lizette, 
Leonie, Madelon en Saskia. Na de vie-
ring dronken we met alle aanwezigen 
koffi  e of thee in de kerk. De koorleden 
hadden hiervoor allemaal iets lekkers 
gebakken. Het was een hele gezellige 
en fi jne ochtend.

Jongerenkoor Spirit

Kerstsamenzang
Op zondagavond 18 december is er 
een kerstsamenzang. Het kerstverhaal 
wordt in beeld en geluid vertoond door 
een zandkunstenaar en we horen het 
o zo bekende kerstverhaal. Er hangen 
meerdere schermen zodat het verhaal 
voor iedereen in de kerk goed te volgen 
is. De samenzang wordt begeleid door 
Arti et Religioni en ondersteund door 
het popkoor Happiness. Er is volop 
gelegenheid om met de kerstliederen 
mee te zingen. De samenzang begint 
om 19.00 uur en is voor iedereen gratis 
toegankelijk. Wel wordt er een collecte 
gehouden om de onkosten te dekken. 
Iedereen is welkom, ook als u nooit in 
de kerk komt is dit misschien wel een 
mooie gelegenheid om de kerstdagen 
mee te beginnen. Het is een oecume-
nische viering waar zowel de Gerefor-
meerde en de Hervormde kerk uit Ter 
Aar, als de katholieke kerk uit Lange-
raar aan meewerken.

Vanaf de Adrianustoren

• Op zondag 6 november gaat het project ‘Mijn Anker’ van start. Wij wensen alle 
kinderen, ouders en begeleiders een fi jne en inspirerende tijd.

• Maandag 7 november is het Koetshuis open voor de inloopochtend.

•  Zaterdag 12 november, weekend van de diaconie, wordt er in de kerk een 
deurcollecte gehouden. De opbrengst van de collecte is dit jaar bestemd voor de 
stichting Leergeld Haarlemmermeer.

•  Na een goede voorbereiding zal op zaterdag 19 november om 19.00 uur in de kerk 
van Leimuiden Bisschop van den Hende het Heilig Vormsel toedienen aan onze 
vormelingen. Dat zij hieruit kracht en inspiratie mogen vinden voor de toekomst.

•  27 november is de eerste zondag van de Advent. Na de viering zullen de 
misdienaars een week-meditatievel uitreiken. Hierop staat voor elke dag een klein 
gebed.

•  Voor het adventsproject is dit jaar gekozen voor Rwanda. Meer informatie 
hierover leest u in het algemene gedeelte van dit blad.

• Gast aan tafel is in de vastentijd in Langeraar al bekend; mensen nodigen anderen 
uit om te komen eten. Maar waarom alleen in de vastentijd? Ook in de laatste 
weken van het jaar is dit een mooi initiatief.

•  Dank aan ieder die lang-houdbare levensmiddelen in het voorportaal brengt voor 
de voedselbank. Alles is welkom, maar kijk wel even of de houdbaarheidsdatum 
niet is verstreken, want ook de voedselbank moet aan wettelijke eisen voldoen.

H. Clara parochie 
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Kinderwoorddienst
Zondag 30 oktober is er Kinder-
WoordDienst. De viering begint deze 
keer om 9.15 uur. Zondag 27 novem-
ber, tijdens de viering van 11.15 uur, 
is er ook een KinderWoordDienst. 
Die dag begint de Advent ook voor de 
kinderen.
Na de opening van de viering gaan 
de kinderen met de leiding mee naar 
een aparte ruimte. Zij krijgen daar 
een eigen (bijbel)verhaal te horen. 
Naar aanleiding van dit verhaal wordt 
gewerkt aan een verwerkingsopdracht. 
Aan het eind van de viering komen de 
kinderen weer terug in de kerk.
De KinderWoordDienst is speciaal 
voorbereid voor kinderen vanaf groep 
1 tot groep 5/(6) van de
basisschool.

Werkgroep KinderWoordDienst 
Nieuwkoop

Gezinsviering in Nieuwkoop
Zondag 6 november om 11.15 uur is 
er een GezinsViering in onze eigen 
Parochiekerk aan de Dorpsstraat. Het 
thema is deze keer “Leven in het licht”. 
Wij hebben weer geprobeerd een 
mooie viering samen te stellen. Zorgt 
u dat u er met uw (klein)kinderen bij 
bent? We moeten het SAMEN doen!

Werkgroep GezinsVieringen Nieuwkoop

Vindt u het ook zo fi jn wanneer tijdens 
de GezinsVieringen (en tijdens de 
viering van de Eerste Heilige Com-
munie, en tijdens Kindje Wiegen, en 
tijdens……) Jeugdkoor “Flos Campi” 

de sterren van de hemel staat te zin-
gen? Vindt u het ook belangrijk dat dit 
koor blijft  bestaan? Misschien kunt u 
ons dan helpen! U hoeft  niet zelf mee 
te komen zingen, maar motiveer uw 
(klein)kinderen om lid te worden van 
dit koor…… We willen blijven zingen!
We hebben dringend nieuwe leden 
nodig! Daarom een vriendelijke doch 
dringende oproep aan de ouders: kin-
deren vanaf groep 4 zijn van harte wel-
kom. Het koor repeteert elke dinsdag 
in het Parochiehuis, van 19.00 uur tot 
20.00 uur.  (Dinsdag 1 november gaat 
de repetitie een keer niet door omdat 
dan de viering van Allerzielen is. We 
kunnen dan niet in het Parochiehuis 
terecht).
Ook kinderen uit andere kernen zijn 
van harte welkom om mee te komen 
zingen bij dit gezellige koor!

Voor informatie over Jeugdkoor “Flos 
Campi” kunt u terecht bij Elleke van 
Klink (573653/ellekevanklink@hot-
mail.com ) 
Zondag 6 november zingen we tijdens 
de gezinsviering in Nieuwkoop. We 
hebben er weer zin in!
En….laat uw kind(eren) dinsdag 8 
november eens een keer mee repete-
ren! Dan kunnen ze zelf ervaren hoe 
leuk het is.

Bestuur en leden van Jeugdkoor 
“Flos Campi” Nieuwkoop

Elf vormelingen in Nieuwkoop
Op zaterdag 5 november zal Vicaris 
Visser 11 jongens en meisjes het Heilig 
Vormsel toedienen.
Zij zijn op dit moment volop bezig met 
de voorbereiding. Er wordt gewerkt 
met de methode van In vuur en vlam. 
In deze methode komen onderwer-
pen als Contact, Missie, Ik Geloof en 
Uitdragen aan bod.

Dit alles om hen klaar te stomen voor 

Nieuwkoop

Presentatie vormelingen
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het grote moment. Ook hebben zij 
een rondleiding door de kerk gehad, 
en heeft  Rob Aupers ze verteld over 
de symbolen in de kerk. Hier hebben 
ze veel van opgestoken. Nog even de 
laatste loodjes, en dan is het zo ver.

Eerst Heilige Communie 2017
In 2017 is de viering van de Eerste 
Heilige Communie in Nieuwkoop op 
zondag 21 mei.
Zondag 2 april is de presentatie-vie-
ring en op zondag 18 juni sluiten we 
het project rondom de Eerste Heilige 
Communie af tijdens een gezinsvie-
ring. In de volgende editie van Samen-
stromen meer hierover.

Werkgroep Eerste Heilige Communie 
Nieuwkoop

Noodfonds Nieuwkoop O.N.E. 
(in oprichting)
Vanuit de hervormde gemeente 
Nieuwkoop is het initiatief genomen 
om een ’interkerkelijk’ noodfonds te 
gaan opzetten voor de inwoners van de 
gemeente Nieuwkoop. Landelijk zijn er 
al een aantal van dit soort noodfond-
sen. In de kern Nieuwkoop blijken alle 
6 kerken (Evangelische gemeente De 
Brug, Christelijke Gereformeerd Kerk, 
Gereformeerde kerk PKN, Remon-
strantse gemeente, Rooms-katholieke 
kerken en de Hervormde gemeente) 
enthousiast over het idee en  daarom 
zijn we nu druk bezig om het vorm 
te gaan geven. De PCI  “de Mantel” 
(Nieuwkoop/ Noorden) heeft  dus ook 
besloten aan te sluiten.

Maar wat houdt zo’n noodfonds in? We 

zondag graag even naar de kerk gaat. 
Ook al bent u op zaterdag al geweest 
u kunt dan elke zondag naar de kerk, 
want die is dan altijd open:

- Of voor een viering om 9.15 uur
- Of voor een viering om 11.15 uur
- Of voor gebed, een kleuterviering, 

of passende muziek om 10 uur.

Achter in Samenstromen vindt u zoals 
gebruikelijk het complete rooster van 
de vieringen. 
Is er op zaterdag een viering dan weet 
u dus dat u op de zondag in dat week-
end om 10 uur ook in de kerk terecht 
kunt. Dat wordt niet vermeld in het 
rooster, want het is geen viering.

13 november is er een kleuterviering
4 december is de kerk open voor stil 
gebed. 
In de Samenstromen of op het inlegvel 
kunt u lezen wat er op de betreff ende 
zondagen in de kerk te doen is. Voor 
de duidelijkheid: er zijn op die zonda-
gen géén vieringen, want die zijn er op 
de zaterdagavonden ervóór.

willen er zijn voor alle Nieuwkopers! 
Vanuit het oogpunt van christelijke 
naastenliefde willen we gezamenlijk 
naar buiten treden om zo een eenheid 
aan te geven als het gaat om: Omzien 
Naar Elkaar (O.N.E.). Er zijn soms si-
tuaties van acute nood of zorg waarbij 
de reguliere instanties niet snel genoeg 
kunnen schakelen of omdat men net 
buiten de regeltjes valt, en dan kunnen 
wij wellicht wat betekenen.

We hebben ook al een aantal gesprek-
ken met de burgerlijke gemeente gehad 
en zij staat ook zeer positief tegenover 
dit initiatief. Zij zouden het liefst zien 
dat we dit voor alle kernen in Nieuw-
koop inrichten. En dat is zeker iets 
waar over gesproken wordt maar om 
te starten willen we beginnen met de 
kern Nieuwkoop.  Ook met het oog op 
de komst van eventuele statushouders 
lijkt het ons goed om dat samen als 
christenen te benaderen en niet iedere 
kerk voor zich. We hebben het idee dat 
we deze nieuwe burgers moeten be-
geleiden met het vinden van hun weg 
om zo de integratie in de samenleving 
te vergemakkelijken. En dat kunnen 
we beter in gezamenlijkheid doen. Zo 
hopen we geen dingen dubbel te doen 
of dat we elkaar voor de voeten lopen. 

Nu zijn we druk met het opstellen van 
statuten, het vormen van een bestuur 
ed. Gelukkig krijgen we hierbij wel 
hulp vanuit de landelijke PKN, het 
zijn intensieve trajecten. We hopen dit 
voor het einde van het jaar te kunnen 
bekrachtigen door de oprichting van 
een stichting bij de notaris. Om er een 
goede invulling aan te geven zullen 
we ook een aantal vrijwilligers nodig 
hebben die ons kunnen bijstaan, want 
Diaconaal zijn we allemaal.

Kerk elke zondag open
Vanaf 23 oktober zal op de zondagen, 
dat er geen viering is, de kerk open 
zijn van 10 tot 12 uur voor aanbid-
ding van het Allerheiligste. Dit om 
u de gelegenheid te geven ook die 
zondag naar de kerk te kunnen als de 
plaats, waar de viering op die zondag 
is, of vervoer er naar toe, voor u een 
probleem is. Of gewoon omdat u op 

H. Clara parochie 
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Doordeweekse vieringen
De doordeweekse vieringen in zowel 
Zevenhoven als Nieuwveen gaan met 
ingang van het nieuwe kerkelijke jaar 
samen gevierd worden. Dat betekent dat 
er de ene week een viering is op vrijdag in 
Zevenhoven, de andere week op dinsdag 
in Nieuwveen.
 
We starten hiermee met het begin van de 
advent.
Er is dan op 29 november wel de geplande 
viering in Nieuwveen, maar de geplande 
viering op 2 december in Zevenhoven 
vervalt. Deze gaat naar 9 december.
Het schema wordt dan als volgt:
- Dinsdag 29 november: Nieuwveen
- Vrijdag 9 december: Zevenhoven
- Dinsdag13 december: Nieuwveen
- Vrijdag 23 december: Zevenhoven
- Dinsdag 27 december: geen viering
- Vrijdag 6 januari: Zevenhoven
- Dinsdag 10 januari: Nieuwveen
- Vrijdag 20 januari: Zevenhoven
- enzovoort
 
Het zal in het begin ongetwijfeld even 
wennen zijn. Kruis het maar aan in uw 
agenda of op de kalender. Wij hopen u in 
wederzijdse kerken te ontmoeten.
 
Namens de pastoraatsgroep, 
Marian Berkhout

Vrij willigersavond 
federatieweek
Op 4 oktober waren alle schoonmakers 
van kerk en pastorie en koperpoetsers van 
de parochiekernen binnen de federatie 
uitgenodigd voor een gezellige avond. 
Bijna 120 mensen gaven gehoor aan deze 
uitnodiging, waaronder ook een aantal 

van onze parochiekern. In het Dorpshuis 
in Oud Ade was het een gezellige drukte. 
Door de leden van de werkgroep federa-
tieweek was taart gebakken en veel hapjes 
gemaakt. Rob Aupers uit Nieuwkoop 
verzorgde een Maria quiz. Grote hilari-
teit bij de Babylonische zoektocht naar 
mensen met dezelfde heilige bij de grote 
tafelwisseling.
Een geweldige avond voor mensen die dit 
echt verdiend hebben! 
Schoonmakers en koperpoetsers: Be-
dankt!

Misdienaaruitje
Op zondag 18 september zijn wij, de 
kosters, met onze misdienaars op een 

Nieuwveen

welverdiend uitje geweest. Om 10 uur 
vertrokken we naar Amigo in Alphen aan 
den Rijn om te midgetgolfen.
Het was prachtig weer en de stemming 
was erg gezellig. Soms werd er aangemoe-
digd en soms afgekraakt maar steeds als 
grapje en met een lach. Halverwege het 
spel hebben we wat gedronken en na af-
loop genoten de kinderen van patat en ijs. 
Hier de reacties wat zij er zelf van vonden:

Reda: Het was erg leuk, baan 17 was het 
leukst.
Roel: Leuk dat we hebben gegolft , baan 17 
vond ik het leukst.
Denise : Heel erg leuk en erg gezellig, 
baan 3 vond ik het leukst.
Lisa: Het midgetgolfen was super, dat 
moeten we vaker doen!
Het was een geslaagd uitje en we hebben 
er allemaal van genoten, wie weet volgend 
jaar weer!

De kosters Piet, Gerard en Annie

Kerststallententoonstelling 
In de advent organiseren wij weer een 

Misdienaaruitje
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kerststallententoonstelling. Van 27 no-
vember tot en met 18 december kunt op 
zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur vele kerststallen bewonderen. 
Wij zoeken daarvoor natuurlijk nog kerst-
stallen. Als u uw kerststal wilt uitlenen 
aan ons, kunt u contact opnemen met één 
van de commissieleden. Of uw kerststal 
brengen op woensdagmiddag 23 novem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur in de kerk. 
Ruim voor Kerstmis heeft  u uw kerststal 
weer terug. Vindt u het leuk om gastheer 
of gastvrouw te zijn op de middagen van 
de tentoonstelling? Ook hiervoor kunt u 
zich opgeven bij één van de commissiele-
den; Marian Berkhout, Ben en Jo Keijzer, 
Henk Borst, Riet Spekman tel. (0172) 
537367 m.spekman@ziggo.nl.

Dringende oproep
Wegens ziekte van onze koster Henk 
Koning, doen wij een dringend beroep 
op u om koster te worden op de dinsdag. 
De ene week is dat een eucharistieviering, 
de andere week een woord- en commu-
nieviering. De koster is een onmisbare 
schakel in het geheel. Wilt u er eens over 
nadenken of dat wat voor u is? 
U kunt zich aanmelden bij het secretari-
aat (0172) 53 81 25 of ondergetekende 
(0172) 53 88 15. Alvast hartelijk dank.

Namens de pastoraatsgroep
Marian Berkhout

MOV Oproep
Wij, Will de Jong en Ria Kennis zitten in 

Kort gezegd
• Zondag 13 november wordt er gecollec-

teerd voor de P.C.I. 
• Dinsdag 22 november is er liturgisch 

overleg met de werkgroepen in de 
pastorie. De leden van de liturgische 
werkgroepen krijgen hiervoor nog een 
persoonlijke uitnodiging.  

• Het patroonsfeest vieren wij op zondag 
4 december. Er is een kinderwoord-
dienst en misschien krijgen wij ook wel 
bezoek van Sint Nicolaas.

• Als u uw kindje wilt laten dopen kunt 
u dit melden bij het secretariaat of bij 
diaken van Aarle, (06) 216 932 67.

de MOV-werkgroep (missie, ontwikke-
ling en vrede).
Samen met de werkgroepleden van de 
Clara-parochies, en ook samenwerkend 
met de Franciscus-parochies, werken we 
aan projecten rond de Advent en Vasten-
periode.
Voor deze activiteiten zijn wij op zoek 
naar een of twee personen die ons hierbij 
willen helpen.

Zijn er mensen uit onze parochie die een 
paar uur vrij willen maken om, samen 
met ons, de gekozen projecten in de 
parochie bekendheid te geven? Trekt dit 
uw aandacht, neem dan contact op Will 
(0172) 53 91 48 of Ria (0172) 53 98 88.

Namens de MOV-werkgroep 
Will de Jong en Ria Kennis

Oproep Kindje Wiegen
Sinds jaren is het traditie dat er op tweede 
kerstdag in onze kerk ‘kindje wiegen’ is. 
Dit is een speciale viering voor kinderen, 
waarbij het kerstverhaal verteld en uitge-
beeld wordt. Helaas zijn de vaste organi-
satoren dit jaar verhinderd, vandaar de 
volgende vraag; Heeft  u goede ervaringen 
bij het bezoeken van de viering rond de 
kerststal, vindt u dat dit moet doorgaan 
en zou u de organisatie op zich willen 
nemen? U kunt zich dan aanmelden bij 
ondergetekende via (06) 29 49 12 57.

Namens de pastoraatsgroep 
Diana Heemskerk

H. Clara parochie 

Stilstaan bij troost 
Als een mens gaat huilen 
Zijn tranen kan toelaten 
Word ik stil en zeg niets 
Ik zeg en doe niets. 
Geen tissues, geen hand 
Geen arm reik ik aan 
Ik ben een slechte trooster 
Ik laat verdriet verdriet zijn 
Ik blijf zitten en kijk 
Ik wacht op afstand 
Als een mens gaat huilen 
Stroomt zijn leven 
Huilen is een intieme ruimte 
Mijn ogen horen het stromen. 

Marinus van den Berg
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Noorden

in 2017 te organiseren. Er hebben zich 
spontaan al veel koorzangers (ook van 
buiten Noorden) gemeld om aan deze 
happening mee te werken. Repetitie op 
donderdagavond vanaf half negen in de 
kerk.

De Pastoraatsgroep

Kennismaken met de 
Regenboogvieringen
Na de zomervakantie is het zevende sei-
zoen gestart van de regenboogvieringen. 
5 x per jaar organiseer ik samen met 
Angelique Pietersen een korte viering 
voor kinderen vanaf 3 jaar. De eerste 
jaren stond er op de uitnodiging dat de 
vieringen voor kinderen van 3 tot 6 jaar 
waren. In de loop van de jaren heb-
ben we dit veranderd in vieringen voor 
kinderen vanaf 3 jaar. We merken dat 
de vieringen kinderen tot en met hun 
eerste communie aanspreken. Maar ook 
oudere kinderen blijven meekomen met 
hun broertjes en zusjes. 

De eerste jaren zijn we begeleid door 
pastor Hoogenbosch. Zij is gestart met 
het opzetten van de viering met 2 an-
dere parochianen. Al voor de eerste vie-

Martinus deelt mee….
De dagen worden korter, de pepernoten 
liggen weer in de winkels en de koren 
bereiden zich voor op de vieringen van 
Allerzielen (2 november), St. Marti-
nus (13 november) en verder vooruit 
Kerstmis. 

Tijdens het Sint Martinusfeest zal ook 
weer de Martinuspenning worden 
uitgereikt. De commissie van wijzen 
heeft  zich over de voordracht gebogen 
en wie weet bent u wel de uitverkorene 
die deze blijk van waardering van onze 
parochiekern verdient en krijgt! U bent 
natuurlijk welkom in deze feestelijke 
viering.

Bestuurlijk heeft  de Beheercommissie 
van Noorden een wijziging ondergaan. 
Jan Tersteeg (Bzn) is de nieuwe voor-
zitter en Hanriëtte Brouwer gaat het 
secretariaat voeren. Dank voor jullie 
bereidheid om je hiervoor in te zetten.

Zoals u in de vorige Samenstromen 
hebt kunnen lezen, heeft  Waimbaji de 
handschoen opgepakt om de Passion 

ring  ben ik gevraagd om het team aan 
te komen vullen en ook Angelique is al 
snel gevraagd te komen helpen tijdens 
de vieringen. Met de werkgroep berei-
den we de vieringen voor, denken we na 
over de verhalen en de onderwerpen, 
die we willen uitwerken. In de viering 
zingen we 3 liedjes. Dit zijn elke viering 
dezelfde liedjes zodat de kinderen de 
liedjes ook echt leren en we tijdens de 
viering een prachtig kinderkoor hebben, 
aangevuld met meezingende vaders, 
moeders, opa’s en oma’s. 

Letterlijk het middelpunt (op de helft ) 
van de viering is het bijbelverhaal. We 
vertellen een eenvoudig verhaal uit de 
peuterbijbel en ondersteunen dit met 
grote tekeningen/ platen daarbij. De 
afgelopen jaren behandelden we diverse 
verhalen zoals het scheppingsverhaal, 
de toren van Babel, het verloren schaap, 
ark van Noach, Zacheus, Jozef en de 
put, kinderzegen en Jezus stopt een 
storm. Na het verhaal is het tijd voor 
het actieve gedeelte van de viering. Vaak 
vragen we in de uitnodiging al aan de 
kinderen om iets mee te nemen wat te 
maken heeft  met de viering en hier gaan 
we dan mee aan de slag. 

Bij het verhaal van de Ark vragen we 
bijvoorbeeld de kinderen allemaal een 
klein diertje mee te nemen. Deze mogen 
dan allemaal meevaren op de Ark. Bij 
het verhaal van Jezus stopt de storm, 
neemt iedereen een bootje mee en laten 
we de bootjes varen in een storm. Welke 
bootjes blijven varen en welke slaan 
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om. Kunnen we net als Jezus de storm 
stoppen? 
Op deze manier proberen we het ver-
haal met de kinderen te verwerken en 
de viering ook voor de jongste kinderen 
interessant te houden. 

Na het verhaal oefenen we het bidden 
met gevouwen handen door het Onze 
Vader te bidden en kunnen de kinderen 
niet wachten op het aansteken van de 
kaarsjes. De kinderen die willen mogen 
een kaarsje aansteken en daarbij vertel-
len voor wie of wat ze bidden. In onze 
beginjaren stonden er 6 kaarsjes klaar 
bij de viering. Op dit moment zetten we 
al een bord vol kaarsjes klaar en moeten 
we er vaak kaarsjes bijzoeken. Alle kin-
deren willen wel een kaarsje aansteken 
en weten vaak ook al voor wie ze willen 
bidden. Vaak voor opa’s en/of oma’s, 
maar ook huisdieren komen regelmatig 
aan bod. 
We sluiten na ongeveer een half uur af 
met een gebed en met het uitblazen van 
de kaarsen.

Al met al proberen we de kinderen met 
een speelse viering de beginselen van 
het geloof en de gebruiken van de kerk 
mee te geven. Daarbij betrekken we 
ook de ouders. De voorbereidingen op 
de viering beginnen al thuis omdat de 
kinderen iets mee moeten nemen naar 
de viering. We sluiten af met koffi  e en 
limonade waar de ouders nog even kun-
nen napraten. 

Met vriendelijke groet, 
Hanriëtte Brouwer

Terugblik Ziekenzondag
In overleg met de pastoraatsgroep vond 
de viering van Ziekenzondag een week 
later plaats, op 18 september, om de 
mensen die hulp nodig hebben bij het 

koop/ Noorden) heeft  dus ook besloten 
aan te sluiten

Maar wat houdt zo’n noodfonds in? We 
willen er zijn voor alle Nieuwkopers! 
Vanuit het oogpunt van christelijke 
naastenliefde willen we gezamenlijk 
naar buiten treden om zo een eenheid 
aan te geven als het gaat om: Omzien 
Naar Elkaar (O.N.E.). Er zijn soms 
situaties van acute nood of zorg waarbij 
de reguliere instanties niet snel genoeg 
kunnen schakelen of omdat men net 
buiten de regeltjes valt, en dan kunnen 
wij wellicht wat betekenen.

We hebben ook al een aantal gesprek-
ken met de burgerlijke gemeente gehad 
en zij staat ook zeer positief tegenover 
dit initiatief. Zij zouden het liefst zien 
dat we dit voor alle kernen in Nieuw-
koop inrichten. En dat is zeker iets 
waar over gesproken wordt maar om te 
starten willen we beginnen met de kern 
Nieuwkoop.  Ook met het oog op de 
komst van eventuele statushouders lijkt 
het ons goed om dat samen als chris-
tenen te benaderen en niet iedere kerk 
voor zich. We hebben het idee dat we 
deze nieuwe burgers moeten begeleiden 
met het vinden van hun weg om zo de 
integratie in de samenleving te verge-
makkelijken. En dat kunnen we beter 
in gezamenlijkheid doen. Zo hopen we 
geen dingen dubbel te doen of dat we 
elkaar voor de voeten lopen. 

Nu zijn we druk met het opstellen van 
statuten, het vormen van een bestuur en 
dergelijke. Gelukkig krijgen we hierbij 
wel hulp vanuit de landelijke PKN, het 
zijn intensieve trajecten. We hopen dit 
voor het einde van het jaar te kunnen 
bekrachtigen door de oprichting van 
een stichting bij de notaris. Om er een 
goede invulling aan te geven zullen 
we ook een aantal vrijwilligers nodig 
hebben die ons kunnen bijstaan, want; 
Diaconaal zijn we allemaal.

wassen en aankleden zo de gelegen-
heid te geven naar de viering te komen. 
Doordat de viering gecombineerd werd 
met de start van het Communie-project, 
waarbij de overweging en de aandacht 
op de kinderen was gericht, was de 
viering wat rumoerig maar Waimbaji 
maakte het thema "Omzien naar elkaar" 
met mooie toepasselijke liederen waar. 
Het koor zorgde voor lichtpuntjes 
tijdens de viering! Emmie Tersteeg las 
namens de Werkgroep Diaconie en Zie-
kenbezoek de slotoverweging voor van 
Marinus van den Berg:
 
"Aandacht is een geschenk,
dat je ontvangt en geven kunt.
Ze is niet alleen op zichzelf gericht.
Ze ziet ook de ander,
Aandacht is voedsel voor de ziel,
onmisbaar als de liefde".
 
Na afl oop was er aandacht en een luis-
terend oor voor de mensen, die een uit-
nodigingsbrief voor de viering hadden 
gekregen. Er werd gezellig nagepraat 
onder het genot van een kopje koffi  e of 
thee met een zonnebloem-koekje.
 
Emmie Tersteeg, namens de Werkgroep 
Diaconie en Ziekenbezoek

Noodfonds Nieuwkoop O.N.E. 
(in oprichting)
Vanuit de Hervormde Gemeente 
Nieuwkoop is het initiatief genomen 
om een ’interkerkelijk’ noodfonds te 
gaan opzetten voor de inwoners van de 
gemeente Nieuwkoop. Landelijk is er 
al een aantal van dit soort noodfond-
sen. In de kern Nieuwkoop blijken alle 
6 kerken (Evangelische gemeente De 
Brug, Christelijke Gereformeerd Kerk, 
Gereformeerde kerk PKN, Remon-
strantse gemeente, Rooms-katholieke 
kerken en de Hervormde gemeente) en-
thousiast over het idee en  daarom zijn 
we nu druk bezig om het vorm te gaan 
geven. De PCI  “de Mantel” (Nieuw-

- Lief en leed -

Overleden
28 september Corrie Maarsseveen-van Schaik    88 jaar

H. Clara parochie 



Allerzielen 
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar 
na deze prachtige nazomer vind ik het 
moeilijk om weer binnen te zitten. Met 
een zekere weemoed kijk ik naar mijn 
tuin, waar alle zomerbloeiers, waar ik 
zo enorm van genoten heb, langzaam-
aan verwelken en bruin beginnen te 
worden. Het is herfst en weemoed hoort 
daar een beetje bij. Het is ook niet zo 
vreemd dat wij Allerzielen juist in deze 
periode vieren. Alles in de natuur maakt 
zich op voor een lange periode van rust. 
De akkers zijn bijna leeg en al weer om-
geploegd, bomen verliezen hun blad en 
de dagen korten snel. Toch weten we dat 
de hele cyclus in het voorjaar opnieuw 
begint met nieuw leven. Als christenen 
geloven wij ook dat leven niet stopt bij 
wat wij de dood noemen. De lichamen 
van onze doden hebben we uit handen 
gegeven, maar in ons leven ze voort. 
Daarnaast geloven we ook dat zij het 
eeuwig leven zijn binnengegaan. Daar-
om hebben wij onze dierbaren herdacht 
in een sfeervolle viering, in het ver-
trouwen dat zij bij God geborgen zijn. 
Bij sommigen onder ons is het verdriet 
nog vers en kun je nog niet spreken van 
weemoed, bij velen heeft  het verdriet 
een plaats gekregen en is er weemoed of 

liefdevolle herinnering voor in de plaats 
gekomen. Hoe dan ook, voor al deze 
gevoelens was er ruimte. Het is goed te 
weten dat iedereen er mag zijn, met zijn 
of haar verdriet en dat je in zo’n viering 
alles met elkaar mag delen.

Stille werker
Hoewel…… stil? Dat kun je hem nou 
niet bepaald noemen. Over wie ik het 
hier heb? Over Andy Keijzer, de organist 
die ons begeleidt op de zaterdagen en 
zondagen dat er geen koor staat inge-
roosterd en we dus als kerkgangers zelf 
de zang moeten verzorgen. En zingen 
gaat nou eenmaal een stuk beter als 
daar begeleiding bij is. In de loop der 
jaren hebben we vele malen van zijn 
diensten gebruik mogen maken. Ruim 
van tevoren doet hij een voorstel aan de 
voorganger van dienst over de te zingen 
liederen en psalmen. Alles wordt goed 
voorbereid, zodat we niet voor verras-
singen komen te staan. Elke viering 
weer is het een verrassing om te horen 
wat hij gaat spelen tijdens de collecte of 
andere momenten waarin niet gezon-
gen wordt. Velen van u kennen hem 
misschien niet eens van gezicht. Maar 
toch…. Hij is onmisbaar en dat mag ook 
wel eens gezegd worden. 

Onze Toren
Het zal u misschien niet zijn opgeval-
len, omdat bij het aankomen bij de 
kerk de blik niet gelijk naar de toren 
wordt getrokken, maar inmiddels is de 
restauratie van de glas-in-loodramen 
in volle gang. Met een hoogwerker zijn 
ze voorzichtig verwijderd. Pas als je ze 
van dichtbij bekeek, kon je goed zien 
hoe hard ze aan restauratie toe waren. 
Weer en wind hebben in de loop der 
jaren veel invloed gehad op de toren, die 
altijd de volle laag krijgt bij westenwind. 
We hopen dat we ze vóór de decem-
bermaand weer terug kunnen laten 

Zevenhoven
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plaatsen, zodat ons kerkgebouw er weer 
mooi onderhouden bij zal staan als de 
drukke decembermaand aanbreekt. 

Doordeweekse vieringen
De doordeweekse vieringen in zowel 
Zevenhoven als Nieuwveen gaan met 
ingang van het nieuwe kerkelijke jaar 
samen gevierd worden. Dat betekent dat 
er de ene week een viering is op vrij-
dag in Zevenhoven, de andere week op 
dinsdag in Nieuwveen.
 
We starten hiermee met het begin van 
de Advent. Er is dan op 29 november 
wel de geplande viering in Nieuwveen, 
maar de geplande viering op 2 decem-
ber in Zevenhoven vervalt. Deze gaat 
naar 9 december.
Het schema wordt dan als volgt:
- Dinsdag 29 november: Nieuwveen
- Vrijdag 9 december: Zevenhoven
- Dinsdag13 december: Nieuwveen
- Vrijdag 23 december: Zevenhoven
- Dinsdag 27 december: geen viering
- Vrijdag 6 januari: Zevenhoven
- Dinsdag 10 januari: Nieuwveen
- Vrijdag 20 januari: Zevenhoven
- enzovoort
 
Het zal in het begin ongetwijfeld even 
wennen zijn. Kruis het maar aan in uw 
agenda of op de kalender. Wij hopen u 
in wederzijdse kerken te ontmoeten.
 
Namens de pastoraatsgroep, 
Jaap Aartman

Geslaagde concerten Revival
Het koor Revival kan terugblikken op 
een prachtig zilveren jubileumjaar dat 
werd afgesloten met twee spetterende 
concerten in de met mooie bloemstuk-
ken versierde Johannes Geboortekerk 
aan het Noordeinde. Onder de enthou-
siaste leiding van dirigent Piebe Tigche-
laar schotelde Revival,  gekleed in wit 
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met zilveren accessoires, zowel ’s mid-
dags als ’s avonds  het publiek een geva-
rieerd programma voor. Na wekenlang 
oefenen bracht het koor, begeleid door 
keyboard, gitaar, dwarsfl uit en slagwerk, 
gevoelige liedjes als “Everybody Hurts” 
en “Tears in Heaven”  ten gehore. Maar 
ook “We Will Rock You” van Queen en” 
Listen To Th e Music” van Th e Dooby 
Brothers, voorzien van eigen teksten, 
werden door een stralend en gemoti-
veerd koor  gezongen. Het lied “Mag Ik 
Dan Bij Jou” van Claudia de Breij,  ver-
tolkt door Margot Aartman, bezorgde 
menigeen kippenvel.                                                                                                                                        
Het publiek werd ook bij de zang 
betrokken. Een meezingmedley van 
oud en nieuw repertoire werd uit volle 
borst meegezongen en ook de Boude-
wijn de Grootmedley sprak velen aan. 
Vooral het Jan Klaassen was trompet-
ter, met een gastoptreden van Paul Buis 
op de euphonium en Sonja Knol op de 
trompet, bracht de handen op elkaar.                                                                                                               
Na afl oop bedankte voorzitster Lies Vis-
ser allen die dit jubileum zo succesvol 
hebben  gemaakt. Een speciaal woord 
van dank aan de sponsoren die hebben 
bijgedragen aan de jubileummis, de 
twee concerten en  het realiseren van de 
jubileum CD. Er zijn nog cd’s te koop 
voor € 7,50. Deze zijn verkrijgbaar in de 
kerk of bij het bestuur van Revival. De 
website van Revival is: http://revival-
7hoven.webklik.nl

Activiteit Orangerie
Dinsdagmiddag 22 november gaan we 
adventskransen maken. U kunt de krans 
maken voor op de tafel of voor aan de 
deur. De kosten zijn € 7,50 . We starten 
om 14.00 uur. 
Denkt u eraan om een tang, mesje en 
schaar mee te nemen. U kunt zich opge-
ven bij Gerda Aartman  g.aartman11@
gmail.com Telefoon (0172) 53 86 56. 
Wilt u zich opgeven voor 20 november?

Gerda, Joke en Gerda

Weekend van de Diaconie
Op 12 en 13 november, het weekend 
van de Diaconie, zal er een tweede col-
lecte gehouden worden. Dan ondersteu-
nen wij, de H. Clara en de H. Franciscus 
parochie, het door ons uitgekozen 
project van de Stichting Leergeld. Deze 
stichting ondersteunt kinderen van 4-18 
jaar uit gezinnen met een minimum 
inkomen. Op deze manier kunnen ze 
meedoen met sport, cultuur, schoolex-

H. Clara parochie 

Vriend 

ik voel me thuis
in de blik van je ogen
ik voel me thuis
in de taal van je geest
alsof jij er altijd bent geweest
zienderogen
vriend
wonend in alle jaren

Oeke Kruythof

cursies en kennismakingskampen in het 
onderwijs of andere middelen.
Kortom deze stichting is een vangnet 
naast de bestaande voorzieningen en 
voorkomt dat kinderen buitengesloten 
worden. De Stichting Leergeld werkt 
met vrijwilligers in alle lagen van de 
organisatie. Verder in de Samenstromen 
kunt u er meer over lezen. 

Namens de PCI- Zevenhoven
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Het Anker is uitgegooid!
Op zondag 2 oktober konden we de 
gezinnen met de eerste communicanten 
speciaal verwelkomen. Samen met Oud 
Ade en Rijpwetering zijn het er veertien 
in totaal. Maar niet iedereen kon er deze 
zondag bij zijn. Aan het begin van de 
viering lieten ze zich even goed zien en 
bij de overweging dachten ze mee over 
kastanjes, walnoten én het mosterdzaad, 
een piepklein zaadje. Toch is het groot 
genoeg om een plant uit te kunnen laten 
groeien. Als ons geloof begint net als dat 
kleine mosterdzaadje, dan is dat genoeg 
zegt Jezus, want er kan iets heel moois 
uitgroeien.
In het project Het Anker, zullen de 
gezinnen uit de hele Franciscusparo-
chie elkaar in het komend half jaar zes 
keer treff en in en rond de Petruskerk in 
Roelofarendsveen voor een geloofsont-
moeting en de eucharistieviering.

Communicanten

Familieviering
Op zondag 13 november staat de zon-
dagviering in het teken van de diaco-
nie, de dienst aan onze medemens. We 
vertellen het verhaal van Sint Maarten. 
Hij was soldaat, toen een arme man 
hem aansprak, nam hij zijn soldaten-
mantel, sneed hem doormidden met 
zijn zwaard en gaf die aan de arme man. 
Het familiekoor Enjoy zingt. Voor deze 
viering mogen de kinderen hun gevulde 
en versierde schoenendoos meebrengen. 

Hoogmade/Woubrugge

De schoenendoos is gevuld met school-
spullen, toiletartikelen en speelgoed 
voor lee� ijdsgenootjes in ontwikke-
lingslanden. De schoenendozen gaan 
naar kinderen op scholen, in weeshui-
zen, vluchtelingenkampen en opvang-
centra voor straatkinderen. Door mee 
te doen leren kinderen een waardevolle 
les: dat geven om een ander belang-
rijk is. En krijgen lee� ijdsgenootjes in 
ontwikkelingslanden een onvergetelijk 
cadeau. Voor meer informatie zie www.
edukans/schoenmaatjes.nl. Als bijdrage 
in de transportkosten, graag € 3, - in een 
envelop bij de schoenendoos.

Zondag van de Diaconie 
Op zondag 13 november is de zondag 
van de Diaconie, waarbij ná de viering, 
zoals gebruikelijk, een deurcollecte zal 
worden gehouden. De werkgroep van 
de beide parochies hee�  dit jaar als 
begunstigde gekozen voor de stichting 
Leergeld Haarlemmermeer. Deze stich-
ting stelt zich ten doel, om kinderen in 
de lee� ijd van 4 tot 18 jaar, a� omstig 
uit gezinnen met een laag inkomen, 
gelegenheid te geven te kunnen deelne-
men aan allerlei activiteiten zoals sport, 
zwemles, kunst en cultuur alsmede 
excursies op school. Het betre�  onge-
veer 1800 kinderen uit de omgeving van 
de Haarlemmermeer van ouders met 
een inkomen onder de armoedegrens. 
Vrijwilligers van de stichting verzorgen 
allerhande werkzaamheden, waaronder 
begeleiding, het bijhouden van de ad-
ministratie enz. De intermediairs van de 
stichting bezoeken naar aanleiding van 

een aanvraag, het betreff ende gezin, om 
te bezien in hoeverre een helpende hand 
kan worden toegestoken. Verder worden 
kontakten onderhouden met het be-
drijfsleven en verschillende maatschap-
pelijke organisaties zoals sportclubs; 
serviceclubs en aanbieders van culturele 
muzikale activiteiten. De belangrijkste 
doelstelling is het laten meedoen van 
kinderen uit armlastige gezinnen. Een 
folder met alle informatie ligt achter in 
de kerk om mee te nemen. Uw donatie, 
hoe gering ook, is van harte welkom. 

Nico van der Hulst, penningmeester

Truus van der Meer en Mieke Swarte 
worden onderscheiden voor 40 jaar lid-
maatschap van het Nederlandstalig koor

- Lief en leed -

Huwelĳ k
Op 4 november om 14.00 uur vindt het huwelijk plaats tussen Jack van 
Wieringen en Lynn Lardée.

Wij wensen hen een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.
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Leimuiden/Rĳ nsaterwoude

De R.K begrafenisvereniging 
St. Barbara bestaat 100 jaar in 
januari 2017
Nu zijn wij op zoek naar oude foto’s en 
materialen die te maken hebben met 
een uitvaart of of zaken daarom heen.
Hee�  u nog iets of weet u nog iemand 
die dit in zijn bezit hee� , dan zouden 
wij het op prijs stellen als u dit met 
ons wilt delen. 
Hee�  u vragen dan kunt u bellen met 
tel. (0172) 50 92 03.Of mailen naar: 
Jamerknelange@ziggo.nl of 
jokejan@hotmail.com.

 Wie helpt ons uit de brand! 

Door onverwachte omstandigheden 
zit het koor Resonans per direct zon-
der dirigent en zijn wij met spoed op 
zoek naar een dirigent(e) die ons koor 
wil gaan leiden. 
Resonans is het middenkoor van de 
parochiekern St. Jan de Doper Leimui-
den/Rijnsaterwoude met 30 enthou-
siaste leden. Wij zingen een eigentijds 
repertoire ter opluistering van de 
vieringen en repeteren op de dinsdag-
avond van 20.00 uur – 21.30 uur in de 
kerk te Leimuiden. 
Informatie en reacties graag naar 
Ingrid Mollers inkiem@live.nl. 

Muziekproject 2017
In 2013 is met veel plezier de Matteüs 
Passie met een groot gelegenheidskoor 
en muziekensemble ingestudeerd en 
drie keer uitgevoerd (in de Dorpskerk, 
de Sint Jan de Doper en de Woudse 
Dom).
In 2017 kunt u/jij ook meezingen. Het 

project duurt 3 maanden. De start is 
op 8 januari en eindigt 14 april op 
Goede Vrijdag. Onder muzikale lei-
ding van � eo van der Hoorn zijn de 
repetities vanaf zondagavond 8 januari 
wekelijks in de Ontmoeting, van 19.00 
tot 21.00 uur.
In 2013 stond de passie volgens Matte-
us centraal. In 2017 wordt het verhaal 
volgens het evangelie van Johannes 
ingestudeerd. 
De schrijver Piet van Midden hee�  het 
verhaal op tekst gezet en Gerard van 
Amstel hee�  de muziek gearrangeerd. 
Zing of speel je graag 3 maanden mee? 
Solo of in het koor?

Op zondagavond 20 november is er 
om 19.00 uur een informatiebijeen-
komst over de muziek, het verhaal, 
de repetities, de onkosten, enz. Na 
aanmelding op 20 november is het 
mogelijk om de koorstukken en het 
repetitieschema gelijk mee te krijgen. 
Van harte welkom! 

Petra Verschoof, tel. (0172) 70 10 81.

Akkoord
Zondag 23 oktober was de start van 
het jubileumjaar (40 jaar!) van het 
kinder- en tienerkoor. Bij een start 
hoort een verrassing toch? Het Kin-
der- en Tienerkoor had inderdaad 
een verrassing. Zij hebben een eigen 
naam: AKKOORD. In de muziek krijg 
je door spelen van de juiste akkoor-
den mooie klanken. In het koor moet 
je goed samenwerken en met elkaar 
akkoord gaan om ook mooie klan-
ken te vormen. Shannon van Dam 
hee�  een prachtig logo voor het koor 
ontworpen, dat met trots op T-shirts 
gedragen is tijdens de startviering. Het 
komend seizoen zult u meer van ons 
horen met als hoogtepunt de jubile-
umviering voor leden en oud-leden 
op 9 april.

 

Verder zijn wij ook heel trots om te 
vertellen dat de deurcollectie voor 
stichting Droomdag € 1.000, - hee�  
opgebracht. Dankuwel! Het bedrag 
is inmiddels overgedragen aan de 
stichting. Nu gaan wij sparen voor een 
leuke spellenmiddag met veel gezellig-
heid voor de ouderen van onze eigen 
parochie.
Op 13 november zingt Akkoord in de 
Ursula te Nieuwveen bij de jaarlijkse 
St. Maartenviering en ook wordt er 
gezongen bij de Vormselviering. 
Vanaf 6 december starten de open 
repetities voor het project Kerst-
koor. Vind je zingen leuk, wil je met 
de kerstviering op Eerste Kerstdag 
meezingen en alles goed kunnen zien? 
Kom dan naar de repetitie om 18.30 
uur in St. Jan de Doper.  
   
Kliederkerk 9 oktober: brui-
send, inspirerend en met lol
Het zonnetje scheen vrolijk aan de 
hemel van Rijnsaterwoude. Niet echt 
het weer om met het verhaal van 
Noach bezig te zijn, zou je zeggen. Of 
misschien juist wel... De mensen om 
Noach heen verklaarden hem immers 
voor zot, toen hij een ark op het droge 
bouwde.
Zo verloopt een succesvolle dag in de 
Kliederkerk met een heerlijke lunch 



en enthousiaste kinderen.
De Kliederkerk is er voor jong en oud. 
Het is een leuke en zinnige manier om 
met ons geloof bezig te zijn. Daarnaast 
is het ook een ontmoeting en verwel-
komen we iedere keer nieuwe aanwe-
zigen. De volgende Kliederkerk Lei-
muiden & Rijnsaterwoude vindt plaats 
in de Sint Jan de Doper op zondag 13 
november. Volg de berichtgeving en 
we hopen tot ziens.

Schrĳ vend, speurend, naar 
tekens van Hoop…
Vol verwachting zien we uit naar een 
wereld waarin we in vrede kunnen le-
ven. Zijn er al aanwijzingen te vinden? 
Er is een vermoeden, er zijn oude ver-
halen en nieuwe profeten die wegen 
wijzen en je opmerkzaam maken op 
de tekens. Gaandeweg ontdek je ze. 
In deze adventstijd samen onderweg, 
zoeken naar de tekens, die ons helpen 
om koers te houden. Wat kan ons 
helpen, wat gee�  ons moed om door 
te gaan? In de adventsperiode nodig 
ik je uit om midden in de drukte even 
tijd te nemen en stil te staan bij wat 
belangrijk en waardevol is in je leven. 
Om zo geïnspireerd en met een frisse 
blik de feestdagen tegemoet te gaan.
Wanneer: maandagavond 28 novem-
ber, 12 december en 19 december van 
19.30 uur tot 21.30 uur.
De kosten bedragen € 10, - per keer, 
dit is inclusief materiaal, koffi  e/ thee.
Voor meer informatie of aanmelding 
neem contact op met:
Rita Snoek tel. (0172) 50 64 08 of 
stuur een mail naar dichterbijjezelf@
gmail.com
Het is ook mogelijk om één avond 
deel te nemen, want elke avond hee�  
een eigen karakter.

Samenwerking St. Barbara 
Leimuiden-Rĳ nsaterwoude 
met uitvaartverzorging Rietdĳ k
De R.K. Begrafenisvereniging 
St.Barbara Leimuiden-Rijnsaterwoude 
hee�  als doelstelling het op een waar-
dige wijze verzorgen van een uitvaart 
voor haar overleden leden. Dit wordt 
gerealiseerd met de inzet van vrijwil-
ligers. St. Barbara hee�  geruime tijd 
gezocht naar versterking van het team 
van haar uitvaartverzorgers. Omdat 
het niet is gelukt iemand te vinden 
die voldoende beschikbaar is om op 
vrijwillige basis de taak van uitvaart-
verzorger op zich te nemen, zijn we 
overgegaan tot een vorm van samen-
werking met een professionele dienst-
verlener. Annet Rietdijk uit Leimuiden 
zal, naast haar eigen activiteiten voor 
Uitvaartverzorging Rietdijk, het team 
van uitvaartverzorgers gaan verster-
ken. Zo houden we de uitvaartverzor-
ging dichtbij en wordt de samenwer-
king verstevigd. We willen Annet van 
harte welkom heten in ons team en 
hopen op deze wijze de uitvaartdienst-
verlening onverminderd te kunnen 
blijven verzorgen.
 
Bestuur R.K.Begrafenisvereniging 
St. Barbara Leimuiden-Rijnsaterwoude
 

Gemeenschappelĳ ke 
ziekenzalving
Op vrijdag 11 november om 9.30 uur 
bent u in de gelegenheid de ziekenzal-
ving te ontvangen tijdens de maande-
lijkse viering in de ‘Peppelhof ’. Pastor 
B. Bosma gaat voor in deze viering. 
Tegenwoordig is het niet meer van-
zelfsprekend dat u deze zalving ont-
vangt als het einde van uw leven heel 
dichtbij is; voor de oudere en zieke 
mens is het een steuntje in de rug van-
uit de hemel om kracht op te doen. 
Mensen van 75 jaar en ouder ontvan-
gen een dezer dagen een persoonlijke 
uitnodiging, maar u mag deze zieken-
zalving ook ontvangen als u jonger 
bent en het leven niet altijd gemakke-
lijk verloopt. 
U kunt zich opgeven via het secretari-
aat op donderdagmorgen tussen 9.00 
uur – 12.00 uur, tel. (0172) 50 81 18. 
Mocht u vervoer nodig hebben dan 
kunt u dat ook bij het secretariaat 
melden. 
Voor inlichtingen: Pastor B. Bosma tel. 
(06) 434 688 45 of de pastoraatsgroep 
tel. (0252) 68 57 47.

- Lief en leed -

Geboren 
5 september   Jake Samuel, zoon van Jeff rey en Sylvia Buntsma-de Wagenaar
 
Huwelĳ ksjubilea
9  november   Kees en Nel van der Meer- Lek   40 jaar
14 november   Patrick en Jolanda Mollers-Jeukens  25 jaar
17 november  Hans en Ans v. Zuijlen-v.d. Helder  40 jaar
30 november  Riet en Niek Vianen-Westerbos   55 jaar

Overleden
11 oktober   Herman Ruhe     73 jaar
15 oktober   Dirk Kraan     90 jaar
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Dinsdagmorgen
Op 8 november is er een woord- en 
communieviering in Oud Ade. Voor-
ganger is pastor H. van de Reep. Na de 
viering koffi  e op de pastorie.
Op 22 november is er een eucharis-
tieviering in Oud Ade. Voorganger is 
pastor B. Bosma.
Er is een communieronde op 15 no-
vember.

Geluidsinstallatie en 
ringleiding
U zult wel gemerkt hebben dat het 
geluid in onze kerken anders klinkt. 
Dat is het gevolg van een geheel 
nieuwe geluidsinstallatie in Oud Ade 
en vervanging van de microfoons in 
Rijpwetering.
Verder zijn de ringleidingen (speciaal 
voor slechthorenden) in beide kerken 
recentelijk gerenoveerd en opnieuw 
afgesteld. Toch komt het soms voor 
dat het niet goed werkt. U begrijpt 
dat wij dit als ‘horenden’ niet zomaar 
in de gaten hebben. Hebt u hier last 
van, waarschuw dan gelijk de koster 
of vraag iemand dit voor u te doen. 
Misschien kan het direct verholpen 
worden. En anders kunnen wij later 
onze maatregelen nemen. 

De beheercommissie 

Natalia Vaneman geïnstalleerd 
als acoliet
Tijdens de eucharistieviering van za-
terdagavond 17 september in Oud Ade 
is Natalia Vaneman door pastoor Glas 
geïnstalleerd als acoliet. En sinds enige 
tijd is Natalia toegetreden tot de kos-
tersgroep in Oud Ade. Ze zal nu ook 

Oud Ade/Rĳ pwetering

Avondwakegroep zoekt 
versterking 
De avondwakegroep van de kerken in 
Rijpwetering en Oud Ade is dringend 
op zoek naar versterking. De groep is 
te klein om altijd gehoor te kunnen 
geven aan de wens om een avondwake 
te kunnen houden bij een overlijden. 
Per jaar zijn er circa 15 avondwakes, 
verdeeld over de beide kerken.
De avondwakegroep van Rijpwete-
ring en Oud Ade bestaat nu uit vijf 
personen: Judy Disseldorp, Marianne 
Hartog, Anneke van den Berg, Tineke 
van Hoorn en Hans Lippens. De rol-
verdeling binnen deze groep is dat er 
twee voorgangers zijn en drie perso-
nen die assisteren. De groep zoekt met 
name een voorganger: iemand die de 
avondwake leidt en organiseert.

De persoon die we zoeken, hee�  bin-
ding met de kerk en de beide dorpen. 
Scholing, toerusting en begeleiding 
voor deze taak kan naar behoe� e 
worden verzorgd. Van belang is dat 
de persoon die we zoeken zich kan 
inleven in familieomstandigheden na 
een overlijden.

Meer informatie? Bel Tineke van 
Hoorn tel. (071) 501 25 75.

Kerkbalans
Het jaar loopt weer naar het eind en 
daarom willen wij u nog eens herinne-
ren aan de actie Kerkbalans. U begrijpt 
dat we zonder deze jaarlijkse inkom-
sten niet in staat zijn kerk te zijn en te 
blijven. Voor onze gebouwen moeten 
we tenslotte reserves hebben voor het 
noodzakelijke onderhoud.
Gelukkig hee�  een groot aantal van u 
al positief gereageerd op de begin dit 
jaar toegestuurde uitnodiging om een 

regelmatig assisteren bij het communie 
uitreiken tijdens de vieringen in Oud 
Ade. Natalia, gefeliciteerd en heel veel 
plezier met dit mooie werk. Leuk dat 
er ook weer eens een jonger persoon 
actief wil zijn voor de kerk. 

Startviering Eerste Heilige 
Communie
Op zondag 2 oktober zijn wij naar de 
kerk van Hoogmade geweest. Toen we 
binnen kwamen kregen we een hand 
van pastor Hoogenbosch en ze vroeg 
wat mijn naam was. Tijdens de mis 
werden de werkboeken uitgedeeld die 
we gaan gebruiken voor het Anker-
project. Ik vond het heel leuk om de 
andere kinderen te zien van Rijpwete-
ring, Oud Ade en Hoogmade die ook 
hun eerste communie gaan doen. Ik 
heb er veel zin in!

Groetjes Kyra van der Geest

Nieuwe acoliet geïnstalleerd



- Lief en leed -

Overleden
23 september Petrus Gerardus van Schie   86 jaar
26 september � eodorus Adrianus Rotteveel   71 jaar
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bijdrage over te maken. Voor hen die 
dit nog niet hebben gedaan is dit een 
herinnering. In de maand november 
zullen wij aan alle huishoudens en 
inwonende meerderjarigen een brief 
sturen met vermelding van redenen 
om aan dit verzoek mee te werken. 
Wij rekenen op uw steun.

De beheercommissie

Samen kerk, samen sterk!
Dat is de slogan die we graag waar wil-
len maken. Zonder voldoende vrijwil-
ligers en inzet van betrokkenen is dit 
natuurlijk niet mogelijk. Er zijn trouwe 
medewerkers die om verschillende 
redenen niet meer willen of kunnen 
helpen. Vervanging voor ouderen en 
afvallers is nodig. Liefst natuurlijk 
door de wat jongere generatie. Dat zal 
iedereen duidelijk zijn. Elke generatie 
hee�  zijn of haar verantwoordelijk-
heid.
Ook op bestuurlijk vlak is dit aan de 
orde. Vanuit het bisdom wordt de regel 
gehanteerd dat bestuursleden worden 
benoemd voor een periode van 4 jaar 
met een mogelijkheid om hieraan nog 
eens een periode van 4 jaar toe te voe-
gen. Dit is natuurlijk gedaan om een 
regelmatige vernieuwing van beleids-
makers te krijgen en ook om betrok-
kenen niet voor onbepaalde tijd (of 
levenslang) te binden aan deze functie. 
Zo ook binnen onze beheercommissie. 
Onze huidige commissie bestaat uit 5 
mensen die allen al langer deze functie 
uitoefenen dan de maximale 8 jaar. 
Wij zouden het op prijs stellen dat we 
voor onze commissie een schema van 
a� reden kunnen opstellen. Dit is na-
tuurlijk alleen mogelijk als er vervan-
gers klaar staan. 
Als u belangstelling hee�  voor een 
functie of kent u iemand die hiervoor 
heel geschikt zou kunnen zijn, laat het 
ons dan weten. Het is tenslotte de ver-
antwoordelijkheid van ons allen!

De beheercommissie

Actie Schoenendoos
Ook dit jaar doen we in Oud Ade en 
Rijpwetering mee aan de actie Schoe-
nendoos. Deze actie wordt in diverse 

boodschappen doet ook het bood-
schappenlijstje van een oudere mee-
nemen. En een praatje maken zodat 
ook voor hen de dag een zonnig tintje 
krijgt. Misschien doet u het al voor een 
familielid of buur.
Vindt u het fi jn om iets voor een ou-
dere te betekenen?
Weet u een oudere die niet in staat is 
zelf de boodschappen te doen?
Wellicht kunnen we het coördineren 
en ouderen helpen. Bijvoorbeeld bij 
vakantie en afwezigheid van een man-
telzorger zou dat een mooie oplossing 
zijn.

Gaarne uw reacties op dit plan.
Gerrie Meerstadt, email: gerriemeer-
stadtvandermeer@gmail.com.

landen georganiseerd, waaronder ook 
Nederland. Er worden versierde en 
gevulde schoenendozen verzameld en 
verzonden naar kinderen, overal in de 
wereld, die leven in oorlogsgebieden, 
armoede en hongersnood. Het is een 
unieke gelegenheid om iets te kunnen 
betekenen voor kinderen die zo arm 
zijn dat ze waarschijnlijk voor het eerst 
van hun leven een cadeau krijgen! Veel 
kinderen die op de ‘Kinderbrug’ naar 
school gaan doen al jaren mee met de 
actie, maar volwassenen mogen uiter-
aard ook een schoenendoos vullen. 
Als u het leuk vindt om aan deze actie 
mee te doen dan kunt u een deelname 
folder meenemen. In de folder staan 
duidelijk aanwijzingen en tips. De 
folders liggen achter in de kerken van 
Oud Ade en Rijpwetering. Voor elke 
gevulde schoenendoos wordt een bij-
drage gevraagd van € 5, - bestemd voor 
de organisatie- en transportkosten.
Op zondag 13 november is er om 9.15 
uur in de kerk van Rijpwetering een 
gezinsviering. U kunt de schoenendoos 
dan inleveren, maar u kunt dit ook al 
eerder doen bij een van de kerken of 
op de pastorie. Na deze gezinsviering 
is er gelegenheid voor ontmoeting met 
koffi  e en thee, en limonade voor de 
kinderen

Namens de werkgroep gezinsvieringen, 
Toos van der Poel en Monique van der 
Geest

Opzetten netwerk 
boodschappendienst
Eigenlijk wil iedereen zo lang moge-
lijk thuis blijven wonen. Veel ouderen 
doen dit ook al, met of zonder goede 
thuiszorg. Ouderen die niet meer zelf 
de boodschappen kunnen doen. De 
rijdende winkel hee�  niet alles en ik 
wil graag onderzoeken of er behoe� e 
is aan een boodschappendienst in Oud 
Ade en Rijpwetering. Dus als je zelf 

gezinsviering. U kunt de schoenendoos 

is er gelegenheid voor ontmoeting met 
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Seniorenochtend
Van harte nodigen wij u uit om op 
woensdag 23 november naar de senio-
renochtend te komen. Het thema van 
deze viering is “ouder worden als spiri-
tuele weg”. In een mensenleven komen 
zowel vreugdevolle als moeilijke aspec-
ten voorbij. Hoe voelt het om steeds een 
stukje van je talenten, je aantrekkelijk-
heid en belangrijkheid in te leveren en 
je steeds minder interessant te voelen? 
Tijdens de seniorenochtend willen we 
het accent leggen op het geloofsleven 
bij het ouder worden en de kracht die 
daaruit geput kan worden. Wij willen u 
helpen om de diepere dimensie van het 
leven, levend te houden en vruchtbaar 
te maken. Door u een gedachte aan te 
bieden, waar u kalm en rustig over na 
kunt denken en vooral ook tot persoon-
lijk gebed kunt komen. Met het doel 
u te bemoedigen, zonder de moeilijke 
kanten van het ouder worden uit de weg 
te gaan.
De ochtend is bedoeld voor ouderen 
en iedereen die geïnteresseerd is in 
ouderen of met ouderen omgaat. Om 
10 uur beginnen we met een eucharis-
tieviering. Na de mis wordt u koffi  e met 
iets lekkers aangeboden. Om 11.30 uur 
begint de workshop “ouder worden als 
spirituele weg”, waarover we onder het 
genot van een drankje nog wat kunnen 
napraten. Om 12.30 uur sluiten we de 
ochtend af.

Namens de pastoraatsgroep 
Emanuelkern, Ellen van der Willik

Bent u er ook weer klaar voor?
We hadden een heerlijk warme nazo-
mer, voelt u ook de warmte nog? Hee�  
u die warmte, net als de zonnepanelen, 

op kunnen slaan? Met hernieuwde 
energie hebben wij, als pastoraatsgroep, 
de draad ook weer opgepakt. In onze 
vergaderingen hebben wij gesproken 
over de Ziekenbezoekgroep en Wijk-
vertegenwoordigers. We weten ook dat 
veel parochianen een bezoekje van hen 
erg op prijs stellen. Wellicht kunt ook 
u, als medeparochiaan, in de komende 
donkere dagen eens iemand bezoeken. 
Hee�  u een luisterend oor nodig, weet u 
iemand die een bezoekje erg zal waarde-
ren, of wilt en kunt u een luisterend oor 
bieden, dan kunt contact opnemen met 
de Ziekenbezoekgroep, het secretariaat 
en/of de pastoraatsgroep.

Eind september was er een gezamenlijke 
vergadering met alle pastoraatsgroepen 
van de federatie. In onze gezamenlijke 
missie staat Gods liefde voorop, Zijn 
liefde brengt ons in beweging. Met 
elkaar weten we ons verbonden en zijn 
we een eenheid, ondanks onze verschei-
denheid. Juist door die verscheidenheid 
kunnen we elkaar inspireren, elkaar in 
beweging houden! Met elkaar willen we 
een open gemeenschap zijn, zoeken we 
nieuwe wegen ter verdieping van ons 
geloof. Diverse bestaande en nieuwe 
ideeën werden besproken. 

Over ‘Het Anker’, een federatief project 
ter voorbereiding op de eerste Heilige 
Communie, hee�  u afgelopen tijd al 
veel kunnen lezen. Daarnaast zijn er in 
de hele federatie, naast alle weekend- 
en weekvieringen, vele activiteiten op 
gebied van spiritualiteit en/of gebed 
die voor iedereen toegankelijk zijn, 
zoals meditatieavonden, Schri� instuif, 
geloofsgroepen, bedevaarten, klooster-
dagen, aanbidding van het H Sacrament, 
Marialof, Rozenkransgebed en het 
middaggebed. U bent van harte uitge-

nodigd om hierbij aanwezig te zijn en 
te ervaren hoe het u raakt, of om eerst 
informatie te vragen als u wilt weten 
wat u ongeveer kunt verwachten. 
Eén in verscheidenheid om ‘Samen kerk 
te kunnen zijn’; wij rekenen ook op u! 

Gerard Bontje, pastoraatsgroep 
Emanuelkern

Adventsactie
Op zondag 27 november begint alweer 
de advent en wordt er weer aandacht 
gevraagd voor mensen die het minder 
hebben dan wij. Dit jaar staat Rwanda 
in de schijnwerpers. De organisatie CE-
CYDAR helpt al 23 jaar straatkinderen 
in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Ze 
vangen de kinderen op maar hun doel is 
dat de kinderen terug naar huis kun-
nen. Ze krijgen in het centrum kleding, 
medische zorg, gaan naar school en 
hebben contact met een psycholoog. De 
kinderen worden in drie fasen geholpen 
om de overgang niet te abrupt te maken. 
In de laatste fase kunnen de kinderen 
naar huis en wordt het gezin begeleid. 
Dus al uw gulle gaven gaan naar dit 
goede doel.
Op de pagina omzien naar elkaar leest u 
hier meer over.

MOV Petruskerk. Corry, Jolanda, � ea



Kinderkringviering
Op 16 oktober was de eerste kinder-
kringviering in de Petruskerk. Het 
thema van de viering was: Het verloren 
schaap. De 14 aanwezige kinderen heb-
ben geluisterd naar het Bijbelverhaal, 
daarna zijn we met elkaar op zoek 
gegaan naar de verloren schapen om zo 
de kudde weer compleet te krijgen.
Vijf keer per jaar zullen er kinderkring-
vieringen georganiseerd gaan worden.
Hee�  u geen uitnodiging gehad en zou 
u toch graag op de hoogte gehouden 
worden van de volgende 
viering, stuur dan even een mail naar 
familievieringen@hotmail.com zodat u 
op de mail lijst komt te staan. 
Natuurlijk zullen we iedereen ook via de 
Samenstromen op de hoogte brengen. 
De kinderen en de ouders die aanwezig 
waren hebben aangegeven het erg leuk 
te hebben gevonden en wij vonden het 
leuk om te organiseren. Hopelijk volgen 
er nog vele mooie kinderkringvieringen.

Daisy en Joze 

Schoenendoosactie
De schoenendoosactie van Edukans 
wordt ook dit jaar weer gehouden. We-
reldwijd worden er miljoenen schoe-
nendozen uitgedeeld aan kinderen die 
leven in oorlogsgebieden, weeshuizen 
en andere moeilijke levensomstandighe-
den. Via de scholen krijgen de kinderen 
de folder van Schoenmaatjes met uitleg 
over het vullen van een schoenendoos 
voor een kind in een ander land. Wilt 
u meedoen maar hee�  u geen kind op 
een van de basisscholen in de buurt, 
dan kunt u de folder ook vinden bij de 
ingang van de kerk. 

Wij hopen dat ook dit jaar weer veel 
mooi versierde schoenendozen gevuld 
zullen worden. Op zondag 27 november 
kun je de schoenendoos meenemen 
naar de Petruskerk, daar is om 9.15 uur 
een speciale familieviering die in het 
teken staat van de schoenendoosactie.
Voor meer informatie kan contact wor-
den opgenomen met Jozé Koot tel.(071) 
331 82 75).

Suzanne de Jeu, werkgroep kinderkerk

 
- Lief en leed -

Overleden
19 augustus  Catharina Petronella Bosman-van der Voort  81 jaar
23 september  Anna Maria Sophia van der Meer-Meijer  85 jaar
29 september  Antonius Koenraad Clemens Maria Böcker  63 jaar
17 oktober  Henricus Adrianus Hoogenboom    91 jaar
17 oktober  Barbara Maria van der Meer-Hogenboom   84 jaar

Huwelĳ ksjubileum
20 november  Martien en Ans Hoogenboom-Loos   60 jaar
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Allezielenvieringen
Op dinsdag 1 november om 19.00 uur 
in de Mariakerk. Een eucharistieviering 
met pastoor Glas als voorganger en 
koor Cadans. Aansluitend worden de 
graven gezegend en kunt u in de kerk 
nog een kopje koffi  e drinken.
Op woensdag 2 november om 19.00 uur 
in de Petruskerk. Een gebedsviering met 
pastor Hoogenbosch en het Emanuel-
koor. Aansluitend worden de graven ge-
zegend en vieren we op de begraafplaats 
Allerzielen in het licht.

Doordeweekse vieringen
Deze maand zijn er vieringen op:
Dinsdag en donderdag om 9.00 uur met 
uitzondering van 22 en 24 november
Iedere woensdag om 7.00 en op 23 no-
vember om 10.00 uur. In de Gogherwei-
de iedere vrijdag om 9.30 uur.
In Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag 
om 16.00 uur met uitzondering van 6 

De verloren schapen

november. Woensdag 2 november is er 
een oecumenische dienst om 10.30 uur 
in het Zorgcentrum.

Van de begraafplaatscommis-
sie van de Mariakerk
Op 15 en 16 november zullen op het 
kerkhof van de Mariakerk in vak 2, de 
nummer 5-11-22 en 23 worden geschut. 
De overblijfselen zullen ter plaatse 
verdiept worden herbegraven. Wij ver-
zoeken u vriendelijk om met het bezoek 
aan het kerkhof hiermede rekening te 
houden.

De begraafplaatscommissie

Kopĳ  volgend nummer
Voor alle werkgroepen: het volgende 
nummer is een dubbelnummer (decem-
ber en januari). Uw kopij voor januari 
moet dus ook uiterlijk 14 november 
aangeleverd worden.
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Sint Maarten

Lieve God,
St. Maarten was een bij zondere man.
Hij  heeft gedeeld met andere mensen.
Net als Jezus ons heeft voorgedaan.
Lieve God, ik wil ook graag delen
van iets dat ik heb, en anderen niet.
Wilt U me daarbij  helpen?
Want dat is best moeilij k.
Amen

Boekentip ‘365 gebeden voor kinderen’

Deze geïllustreerde verzameling biedt een  rij ke keuze aan gebeden. 
Kinderen vinden een gebedje voor elke dag en voor allerlei ervaringen die 
ze willen delen met God. 
365 gebeden voor bedtij d en andere momenten. Te bestellen voor 
€ 16,50 bij  www.samueladvies.nl.

Ontwerp en win!

Het is een mooie traditie geworden, het ontwerpen van een geboortekaartje van Jezus. 
De afgelopen jaren zij n er prachtige kaartjes gemaakt en ook afgedrukt in het kerst-
nummer van Samenstromen. Dit willen we graag dit jaar weer doen. Je mag tekenen, 
verven, knippen en plakken of iets digitaal maken. Alles is goed! Stuur je kaartje naar 
het centrale secretariaat, Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar o.v.v. Spraakwater 
of stuur een digitale versie naar samenstromenspraakwater@gmail.com. Wil je ervoor 
zorgen dat je inzending op 11 november bij  ons binnen is? We zij n erg benieuwd naar 
jullie kaartjes, veel succes met het maken!

En de winnaar is…

De 10-jarige Meta Straathof. 
Er waren weer meerdere 
goede inzendingen maar 
deze maand is Meta de 
gelukkige. Gefeliciteerd, je 
krij gt een ‘Enjoy kerststal’ 
die je zelf mag knutselen. 
Van 1 t/m 25 december is 
er voor elke dag een leuke 
knutselopdracht zodat je 
kunt toeleven naar kerstmis. 
Veel plezier met je prij sje.

Geloofsvraag 

Ik snap niks van het Onze Vader

Dat zei een tiener tegen mij . En dat 

snap ik dan wel weer. Het is mis-

schien ook niet een heel makkelij k 

gebed. Er staat zoveel in. Koninkrij k – 

hemel – brood – schuld – vergeving – 

kwaad – bekoring. Geen woorden die 

kinderen en jongeren of zelfs ouderen 

vaak gebruiken. Maar toch is het een 

belangrij k gebed. Waarom? Omdat 

het een gebed is dat Jezus zelf aan 

de mensen heeft geleerd. In winkels 

kun je veel gebeden boekjes kopen. 

Er zij n gelovige mensen die gebedjes 

bedenken en dat is heel handig. Maar 

het Onze Vader is het enige gebed 

dat Jezus zelf heeft gezegd. En daar-

bij  zei Hij  dat je dat altij d kunt bidden. 

Als je dat bidt, heb je eigenlij k alles al 

tot God gezegd. Is dat niet mooi? En 

er is nog een reden waarom het Onze 

Vader belangrij k is. Alle christenen 

over heel de wereld (ongeveer 1,8 

miljard!!!) kennen dit gebed. Je moet 

je voorstellen dat overal op de wereld 

dit gebed gebeden wordt. Dag en 

nacht gaat dat maar door. Je zou 

bij na zeggen: de wereld wordt door 

het Onze Vader gedragen. Maar ja, 

het blij ft misschien wat moeilij k. Dat 

is niet zo erg. Je hoeft niet alles in 

één keer te begrij pen. Als je thuis 

het Onze Vader vaak bidt, aan tafel, 

bij  het slapen gaan, bij  het wakker 

worden, als je naar school gaat, dan 

ga je het langzamerhand steeds meer 

begrij pen. Vertrouw er maar op.

Diaken André van Aarle

(bron: www.kindengeloof.nl)
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Clara & Franciscus federatie 

Omzien naar elkaar

Op 12 en 13 november wordt in alle parochiekernen van onze 
Clara en Franciscus Federatie het weekend van de diaconie 
gehouden. Dit jaar ondersteunen we Stichting Leergeld; deze 
stichting heeft als motto: Geen kinderen aan de zijlijn!
Aangeschoven is Ina Tersteeg. Zij is voorzitter van de PCI H. 
Johannes Geboorte te Zevenhoven. 

Ina, wat is je betrokkenheid bij het weekend van de diaconie?
De gezamenlijke PCI-en van onze federatie houden één keer per 
jaar een collecte voor een goed doel; een doel dat ondersteu-
ning vanuit de maatschappij kan gebruiken. Dit doen wij omdat 
we zo concreet mogelijk invulling willen geven aan onze PCI-
opdracht, namelijk omzien naar elkaar! Vanuit de PCI-en wordt 
er jaarlijks een werkgroep ingesteld om aan dit omzien naar 
elkaar invulling te geven. Dit jaar zijn we met zijn drieën, diaken 
Van Aarle, Marcel van Tol en mijn persoon. 

Ina, hoe kwamen jullie Stichting Leergeld op het spoor? 
Ik denk van horen zeggen, we hadden er meteen een goed 
gevoel bij. Ik heb contact opgenomen met mevrouw Marjon 
Hansen van Stichting Leergeld Haarlemmermeer. Zij is bij ons 
op bezoek geweest en heeft nadere uitleg gegeven. Stichting 
Leergeld is in vele plaatsen actief. Zij zorgen ervoor dat kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders om welke 
reden dan ook een laag inkomen hebben, toch deel kunnen ne-
men aan allerlei activiteiten zoals sport, zwemles, kunst, cultuur 
en excursies op school. Kinderen mogen immers nooit de dupe 

Straatkinderen naar huis in Rwanda

Zoals ieder jaar in de aanloop naar Kerst brengen de MOV 
werkgroepsleden de Adventsactie bij u onder de aandacht. Dit 
jaar staan de straatkinderen uit Kigali -de hoofdstad van Rwanda- 
centraal. In dit Afrikaanse land zijn vele kinderen dak- en thuisloos 
door verschillende oorzaken; zij hebben weinig hoop op een be-
tere toekomst. De Adventsactie wil bijdragen aan verbetering van 
hun toekomstverwachtingen met behulp van de daar aanwezige 
organisatie CECYDAR. 
Deze organisatie is in 1992 opgericht door een Rwandees echt-
paar. Tijdens de genocide is het echtpaar omgebracht, maar de 
organisatie zet hun werk voort. CECYDAR vangt de straatkinde-
ren op, verleent medische zorg, verzorgt kleding en onderwijs en 
tracht de kinderen weer onder te brengen in een gezin. 
Zoals u van de MOV werkgroep gewend bent, zullen we op di-
verse momenten en manieren aandacht vragen voor onze acties. 
Hoe deze er uit komen te zien, is op het moment van dit schrijven 
nog niet bekend. Eén ding kunnen we u alvast aankondigen: 
de federatieve MOV-werkgroepen organiseren gezamenlijk een 
RWANDA-MIDDAG op de eerste zondag van de adventsperiode, 

Herfstmozaïek

worden van een moeilijke gezinssituatie.

De economische crisis van de afgelopen jaren heeft in vele 
gezinnen zijn sporen nagelaten. Ook in gezinnen die vanwege 
oorlog in ons land zijn terecht gekomen is weinig of geen geld 
voor iets extra’s voor de kinderen. Vrijwilligers bezoeken de 
gezinnen thuis en kijken samen met hen waarmee Stichting 
Leergeld het gezin een helpende hand kan bieden. Het moge-
lijk maken van een lidmaatschap van een vereniging betekent 
voor een kind dat ze vriendjes en vriendinnetjes leren kennen, 
dat ze mee kunnen doen.

Hoe belangrijk het werk van de stichting is blijkt wel uit het 
telefoontje van een moeder die vol trots aan de vrijwilliger 
doorgeeft dat het voetbalteam van haar kind kampioen is 
geworden. Ook vertelde mevrouw Hansen over een jongen 
uit een Irakees gezin. Hij is in het verleden ondersteund door 
Stichting Leergeld. Inmiddels is hij tot de opleiding genees-
kunde toegelaten. In zijn motivatiebrief noemde hij specifiek 
de gelegenheid die hij had gehad van Stichting Leergeld om 
deel te nemen aan voetbal en muziekles. Hier had hij geleerd 
wat samenwerken was, hier had hij zijn sociale vaardigheden 
ontwikkeld. 

Stichting Leergeld is afhankelijk van bijdragen van velen. Om-
dat wij als Clara en Franciscus PCI-en ons helemaal kunnen 
vinden in het motto “Geen kinderen aan de zijlijn” vragen wij 
van u een bijdrage in de collecte die gehouden wordt. Natuur-
lijk kunt u ook een bijdrage overmaken via NL05 RABO 0127 
0020 65 t.n.v. PCI H. Adrianus o.v.v. Leergeld

dus op ZONDAG 27 NOVEMBER VAN 14.00 TOT 16.00 UUR in 
de O.L.V. Geboortekerk van Hoogmade. Meer informatie hierover 
vindt u op het aparte inlegvel in deze SAMENstromen. IEDEREEN 
IS VAN HARTE WELKOM. Houdt verder ook de mededelingen 
en/of nieuwsbrieven goed in de gaten. We zien u allen graag op 
deze zondagmiddag in Hoogmade.

MOV werkgroepen federatief

Weekend van de diaconie: 
Laat álle kinderen meedoen!
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Clara & Franciscus federatie 

Algemeen
Website federatie vernieuwd!

Vanaf zondag 30 oktober is de website van de federatie in een 
nieuw jasje gestoken. De website is moderner en aantrekkelijker 
van vormgeving en nu ook goed leesbaar op IPad en smartpho-
ne. Er zijn nieuwe functies toegevoegd, onder andere Facebook 
en de mogelijkheid om filmpjes te laten zien. Zie bijvoorbeeld het 
filmpje over pastor Bosma. De website is te vinden op: www.
rkgroenehart.nl

Naast het parochieblad SAMENstromen is de website vooral 
geschikt om snel het laatste nieuw met elkaar te delen, informa-
tie te geven, zoals wijzigingen in het vieringenrooster, foto’s te 
publiceren van activiteiten etc. Hierbij hebben wij uw hulp nodig, 
want u bepaalt wat er op de website staat. Het zijn uw nieuws-
berichten, de aankondiging van uw activiteiten, uw fotorappor-
tage. U kunt dat op 2 manieren doen: 
1. Via de lokale web redacteuren
    (bereikbaar via de lokale secretariaten)
2. Via het e-mailadres nieuws@rkgroenehart.nl

De website is nog volop in ontwikkeling. Vandaag is een startpunt 
voor een verdere invulling. Houdt u de website dus vooral in de 
gaten! De redactie van de website realiseert zich dat het even 
wennen zal zijn. Wij hopen dat u de nieuwe website zal bezoeken 
en ons nieuws en foto’s zendt. Heeft u naast nieuws ook sugges-
ties voor de redactie van de website? Ook die horen wij graag! 

Het e-mailadres van de federatie is ook gewijzigd. Dat is nu: 
info@rkgroenehart.nl. Berichten die nog naar het oude e-mail-
adres gezonden worden, worden doorgeleid naar het nieuwe 
e-mailadres. 

Een woord van dank willen wij uitbrengen naar de lokale web 
redacteuren die al jaren het nieuws op de website plaatsen en 
bereid zijn om dat te blijven doen. 

De werkgroep website:
Pastor Bouke Bosma, Ellen van der Hoorn, Hans van Velzen,  
Rob Aupers, Koos Riem, Joris van der Hoorn en Wim Schildwacht

World Wide Candle Lighting -
Wereldlichtjesdag
Jaarlijks op de 2e zondag in december worden wereldwijd om 
19.00 uur kaarsjes aangestoken. Zo staan we stil bij alle kinde-
ren die, op welke leeftijd dan ook zijn overleden, ook voor hen 
die het levenslicht niet mochten aanschouwen. Door de verschil-
lende tijdzones ontstaat er over de hele wereld een symbolisch 
lint van licht.
In Kaag en Braassem wordt het alweer voor de 11e keer geor-
ganiseerd. Het thema van dit jaar is: Licht. Naast het noemen 
van de naam en het daarbij ontsteken van een kaars bij een 
meegenomen foto van ieder kind, luisteren we ook naar enkele 
mooie teksten en gedichten.
De muzikale medewerking wordt dit jaar verleend door koor 
Canta Libre uit Nieuwveen. Gasten van deze bijeenkomst zijn: 
Pastor Margriet van der Zwaan en Ds. Roos Ritmeester.
Na afloop is er koffie/thee en limonade en gelegenheid om na te 
praten. Iedereen die het verlies van een kind, dichtbij of verder 
weg in de familie- of vriendenkring heeft meegemaakt is van 
harte welkom om het gemis te delen en troost te vinden.

Zondag 11 december om 19.00 uur komen we samen in de 
Petruskerk, Noordeinde 187 te Roelofarendsveen, vanaf 18.30 
uur is de kerk open.

Voor verdere informatie : a.rietbroek@casema.nl – 
tel. (071) 331 30 57.

Barmhartigheid, de musical

Op vrijdagavond 18 no-
vember spelen verteller 
Kees Posthumus en ac-
cordeonist Juul Beerda 
hun voorstelling ‘Barm-
hartigheid, de musical’ 
in de Liduinabasiliek in 
Schiedam. 
Daarmee geven zij een 

slotakkoord voordat het jaar van de barmhartigheid op zondag 
20 november wordt afgesloten. De zeven werken van barmhar-
tigheid en een spannend liefdesverhaal vormen het uitgangs-
punt voor een levendige en bij vlagen vrolijke musical. 
Vorig jaar speelden Kees Posthumus en Juul Beerda met veel 
succes een andere gelegenheidsmusical, over Liduina.
‘Barmhartigheid, de musical’ begint om 20.00 uur in de Liduin-
abasiliek, Singel 104, 3112 GS te Schiedam. De toegangsprijs is 
€ 5,-. Welkom!

Kees Koeleman en Henri Egging

Herfstmozaïek



  ROOSTER
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 Geboorte-
kerk Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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 
Rij pwetering - Pastoor van 
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk 
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
5 november

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij 
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• H. Vormsel
• Vicaris-generaal T. Visser + J. Glas  

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. van de Reep   

zaterdag 
5 november

zondag 
6 november 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche
• B. Bosma  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor Flos Campi
• Parochiaan

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Voor de viering koffi edrinken (vanaf 

10.30 uur)
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• Th. Dingjan   

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma   

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse  

zondag 
6 november 

zaterdag 
12 november

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• H. Vormsel
• Bisschop J.H.J. van den Hende + 

B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• F. van der Ven 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Familieviering
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• A. Vij ftigschild 

zaterdag 
12 november

zondag 
13 november

10.00 uur
• Peuterviering

10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffi e na de viering
• A. Vij ftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vij ftigschild  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Jeugdviering met schoenendoosactie 

(koffi e en limonade na de viering)
• B. Bosma  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Familiekoor Enjoy
• M. Hoogenbosch 

zondag 
13 november

zaterdag 
19 november 
Christus Koning

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• H. Vormsel Langeraar en Leimuiden
• Bisschop J.H.J. van den Hende + 

A. van Aarle

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma  

zaterdag 
19 november 
Christus Koning

zondag 
20 november 
Christus Koning

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij 
• Kinderkerk
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• Om 10.00 uur een Regenboogviering 

(voor kinderen vanaf 3 jaar)
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffi e na de viering
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• B. Bosma  

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

zondag 
20 november 
Christus Koning

zaterdag 
26 november 
1e Advent

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij 
• H. van de Reep

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Th. van Steekelenburg

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• Gebedsleider  

zaterdag 
26 november 
1e Advent

zondag 
27 november 
1e Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolij ke Noot
• Crèche
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Voor de viering koffi edrinken (vanaf 

10.30 uur)
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffi e na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Actie Schoenendoos
• J. Glas  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma 

zondag 
27 november 
1e Advent

zaterdag 
3 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. van de Reep  

zaterdag 
3 december 
2de Advent

zondag 
4 december 
2de Advent

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Lords Voice
• Parochiaan

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• Patroonsfeest (kinderwoorddienst)
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffi e na de viering
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ
• Jeugdviering (koffi e en limonade na 

de viering)
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Familiekoor Enjoy
• J. Velthuyse  

zondag 
4 december 
2de Advent

wekelij ks Iedere woensdag een 
viering om 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 vrij dag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een 
viering om 9.00 uur

Iedere donderdag (behalve de 
2de van de maand) een viering 
om 9.00 uur

Iedere dinsdag en donderdag 
een viering om 9.00 uur. Iedere 
woensdag een viering om 7.00 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

Wekelij ks

NOVEMBER 2016

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 H. van de Reep
hmvandereep@hetnet.nl

Uitzendingen 
kerkradio H. Clara

Zaterdags om 19.00 uur

Aarlanderveen, Langeraar, 

Nieuwkoop



ROOSTER             

Uitzendingen kerkradio 

10 maart 
Hoogmade

24 maart 
Mariakerk Roelofarendsveen

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 Geboorte-
kerk Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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 
Rij pwetering - Pastoor van 
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk 
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
5 november

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij 
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• H. Vormsel
• Vicaris-generaal T. Visser + J. Glas  

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. van de Reep   

zaterdag 
5 november

zondag 
6 november 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche
• B. Bosma  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor Flos Campi
• Parochiaan

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Voor de viering koffi edrinken (vanaf 

10.30 uur)
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• Th. Dingjan   

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma   

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse  

zondag 
6 november 

zaterdag 
12 november

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• H. Vormsel
• Bisschop J.H.J. van den Hende + 

B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• F. van der Ven 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Familieviering
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• A. Vij ftigschild 

zaterdag 
12 november

zondag 
13 november

10.00 uur
• Peuterviering

10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffi e na de viering
• A. Vij ftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vij ftigschild  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Jeugdviering met schoenendoosactie 

(koffi e en limonade na de viering)
• B. Bosma  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Familiekoor Enjoy
• M. Hoogenbosch 

zondag 
13 november

zaterdag 
19 november 
Christus Koning

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• H. Vormsel Langeraar en Leimuiden
• Bisschop J.H.J. van den Hende + 

A. van Aarle

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma  

zaterdag 
19 november 
Christus Koning

zondag 
20 november 
Christus Koning

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij 
• Kinderkerk
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• Om 10.00 uur een Regenboogviering 

(voor kinderen vanaf 3 jaar)
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffi e na de viering
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• B. Bosma  

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

zondag 
20 november 
Christus Koning

zaterdag 
26 november 
1e Advent

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij 
• H. van de Reep

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Th. van Steekelenburg

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• Gebedsleider  

zaterdag 
26 november 
1e Advent

zondag 
27 november 
1e Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolij ke Noot
• Crèche
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Voor de viering koffi edrinken (vanaf 

10.30 uur)
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffi e na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Actie Schoenendoos
• J. Glas  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma 

zondag 
27 november 
1e Advent

zaterdag 
3 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. van de Reep  

zaterdag 
3 december 
2de Advent

zondag 
4 december 
2de Advent

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Lords Voice
• Parochiaan

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• Patroonsfeest (kinderwoorddienst)
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffi e na de viering
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ
• Jeugdviering (koffi e en limonade na 

de viering)
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Familiekoor Enjoy
• J. Velthuyse  

zondag 
4 december 
2de Advent

wekelij ks Iedere woensdag een 
viering om 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 vrij dag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een 
viering om 9.00 uur

Iedere donderdag (behalve de 
2de van de maand) een viering 
om 9.00 uur

Iedere dinsdag en donderdag 
een viering om 9.00 uur. Iedere 
woensdag een viering om 7.00 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

Wekelij ks

H. CLARA PAROCHIENOVEMBER 2016

Uitzendingen 
kerkradio
H. Franciscus

Zondags om 

10.00 uur



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 Geboorte-
kerk Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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 
Rij pwetering - Pastoor van 
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk 
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
5 november

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij 
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• H. Vormsel
• Vicaris-generaal T. Visser + J. Glas  

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. van de Reep   

zaterdag 
5 november

zondag 
6 november 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche
• B. Bosma  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor Flos Campi
• Parochiaan

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Voor de viering koffi edrinken (vanaf 

10.30 uur)
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• Th. Dingjan   

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma   

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse  

zondag 
6 november 

zaterdag 
12 november

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• H. Vormsel
• Bisschop J.H.J. van den Hende + 

B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• F. van der Ven 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Familieviering
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• A. Vij ftigschild 

zaterdag 
12 november

zondag 
13 november

10.00 uur
• Peuterviering

10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffi e na de viering
• A. Vij ftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vij ftigschild  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Jeugdviering met schoenendoosactie 

(koffi e en limonade na de viering)
• B. Bosma  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Familiekoor Enjoy
• M. Hoogenbosch 

zondag 
13 november

zaterdag 
19 november 
Christus Koning

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• H. Vormsel Langeraar en Leimuiden
• Bisschop J.H.J. van den Hende + 

A. van Aarle

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma  

zaterdag 
19 november 
Christus Koning

zondag 
20 november 
Christus Koning

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij 
• Kinderkerk
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• Om 10.00 uur een Regenboogviering 

(voor kinderen vanaf 3 jaar)
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffi e na de viering
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• B. Bosma  

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

zondag 
20 november 
Christus Koning

zaterdag 
26 november 
1e Advent

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij 
• H. van de Reep

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Th. van Steekelenburg

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• Gebedsleider  

zaterdag 
26 november 
1e Advent

zondag 
27 november 
1e Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolij ke Noot
• Crèche
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Voor de viering koffi edrinken (vanaf 

10.30 uur)
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffi e na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Actie Schoenendoos
• J. Glas  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma 

zondag 
27 november 
1e Advent

zaterdag 
3 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. van de Reep  

zaterdag 
3 december 
2de Advent

zondag 
4 december 
2de Advent

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Lords Voice
• Parochiaan

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• Patroonsfeest (kinderwoorddienst)
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffi e na de viering
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ
• Jeugdviering (koffi e en limonade na 

de viering)
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Familiekoor Enjoy
• J. Velthuyse  

zondag 
4 december 
2de Advent

wekelij ks Iedere woensdag een 
viering om 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 vrij dag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrij dag een 
viering om 9.00 uur

Iedere donderdag (behalve de 
2de van de maand) een viering 
om 9.00 uur

Iedere dinsdag en donderdag 
een viering om 9.00 uur. Iedere 
woensdag een viering om 7.00 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

Wekelij ks

NOVEMBER 2016 H. FRANCISCUS PAROCHIE
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Clara en Franciscus federatie

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

Openingstijden:  
Maandag/dinsdag/donderdag 
van 8.00 tot 14.00 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, Bep Verdel en 
Marieke van Gelderen. 

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 nr. 10 (december 2016/Januari 2017/) kunt 
u uiterlijk op 14 november aanleveren bij uw 
lokale redactie. Het blad verschijnt omstreeks 2 
december.

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

Aarlanderveen - HH. Petrus- & 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
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jONgerEn
Dagje uit acolieten en misdienaars
Een extra collecte die de misdienaars en acolieten mochten 
houden onder de kerkgangers in de Petruskerk leverde maar 
liefst € 296,45 op. Dat geeft wel aan dat het “werk” van de 
misdienaars en acolieten zeer wordt gewaardeerd en daar zij n 
wij  trots op. Dankzij  deze goed gevulde portemonnee konden 
wij  dan ook met elkaar een dagje naar Drievliet in Rij swij k. 
Daar hebben wij  ook met elkaar “gewerkt”, aan teambuilding 
gedaan. Ouderen namen jongere/nieuwe misdienaars mee 
op pad, met mentale steun werden uitdagingen aangegaan 
en grenzen verlegd, kletsten wij  over van alles en nog wat, 
genoten wij  niet alleen van het mooie weer, maar ook van de 
heerlij ke plak zelfgebakken cake vanwege de verjaardag van 
Menna, roetsjten wij  in achtbanen en wildwaterbaan, draaiden 
rondjes tot we duizelig waren, schommelden in het piraten-
schip en werden wij  dankzij  een bij drage vanuit het kerkbe-
stuur ook nog getrakteerd op een patatje met snack. Maar 
naast dat alles hebben wij  vooral héél veel plezier met elkaar 
gehad. In één woord, genoten. Namens alle misdienaars 
en acolieten heel veel dank aan alle gulle gevers die deze 
dag voor ons mogelij k hebben gemaakt. Dat geeft ons weer 
nieuwe energie voor het komende jaar.

Namens de werkgroep misdienaars/acolieten, Ingrid van Rij n

Tour of Faith
Iedere tweede zondag van de maand komen jongeren van 
16 t/m 30 jaar uit bisdom Rotterdam bij  elkaar voor een 
jongerenviering en een ontmoeting met bisschop Van den 
Hende. We vieren samen eucharistie, daarna spreken we met 
elkaar over een geloofsthema. We sluiten de middag af met 
soep en broodjes, bereid door jongeren. 
Op 13 november is de Tour of Faith in Rotterdam waar het 
thema “Barmhartigheid concreet” zal zij n. We zij n te gast bij  
Emmaus. Op 11 december is de Tour of Faith in Den Haag 
waar het thema “Barmhartigheid ontvangen” is. We zij n dan 
te gast bij  de Blauwe Zusters. Deze 2 dagen sluiten mooi aan 
bij  het Jaar van Barmhartigheid. 
Voor meer informatie kun je op 
Facebook naar de pagina van 
Jongerenpastoraat bisdom Rot-
terdam gaan of naar de website 
www.bisdomrotterdam.nl. 

Tienerfestival ‘This is Home’
Je kent het gezegde wel: Oost, west: thuis best! Als je een tij d 
lang op vakantie bent geweest, is het altij d heerlij k om weer 
thuis te komen, in je eigen vertrouwde bed te slapen en te 
genieten van je eigen plekje.

Wist je dat ‘thuis’ niet alleen je eigen huis betekent, maar 

Agenda   
4 november: Solid Friends in Noorden

11 november: Rock Solid in Aarlanderveen

13 november: Tour of Faith in Rotterdam

13 november: Jongerengroep in Aarlanderveen

18 november: Rock Solid in Noorden

25 november: Rock Solid in Aarlanderveen

dat ook God wil dat je bij  Hem 
‘thuiskomt’? Misschien ken je 
het verhaal van de verloren 
zoon wel. Wat we ook in ons 
leven doen en welke keu-
zes we ook maken, bij  God 
kunnen we altij d terecht met 
onze vragen en zorgen maar ook met 
alle mooie dingen die we in het leven meemaken…

Tij dens de komende 
kerstvakantie kun je 
thuiskomen op High-
time. We gaan met 
meer dan honderdvij f-
tig andere tieners een 
prachtige tij d beleven! 
We hebben teachings, 
lofprij zingen, gave 
spellen, een knallende 
bonte avond en nog 
veel meer. Het zij n 
dagen waarin je kunt 
ontdekken dat God 
onwij s veel van je 
houdt. Daarnaast leer 
je vrienden voor het le-

ven kennen. We hopen van harte jou op komend Hightime te 
zien en hopen dat Hightime voor jou en je vrienden als thuis 
mag aanvoelen! Je bent van harte uitgenodigd op Hightime 
2016: This Is Home!

Praktische Informatie:
Datum: 27 t/m 30 december 2016
Plaats: Bezinningscentrum Emmaus, Helvoirt
Leeftij d: 12-18 jaar
Website: www.4u-hightime.nl

Heb jij  een leuk stukje voor op deze pagina?
Stuur dit naar samenstromenjongeren@gmail.com

onze vragen en zorgen maar ook met onze vragen en zorgen maar ook met 
alle mooie dingen die we in het leven meemaken…


