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Doe mee in de Federatieweek

Marialof

Ontmoet Amandi, een huis vol liefde



Beste lezer, de federatieweek is van start gegaan. De activiteiten in deze week zijn er voor iedereen met als doel een brug te slaan tussen 
alle parochianen in de federatie. Het programma vindt u in dit blad.
Na de federatieweek volgt al snel de viering van oogstdankdag.
De maand oktober is ook Wereldmissiemaand waarin aandacht gevraagd wordt voor degenen die het zoveel minder hebben dan wij. In 
de rubriek ‘Omzien naar de ander’ leest u alles over het project dat dit jaar speciale aandacht krijgt.
Deze maand dus veel activiteiten en momenten om dankbaar te zijn. Veel leesplezier !

De centrale redactie van deze maand, Anja Niemöller-van Bentum en Harry Veenman

Van de Redactie

Clara & Franciscus federatie  
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Op de cover van deze Samenstromen ziet 
u een aparte foto. Het is een modern kan-
toorgebouw in Boedapest. In de ramen 
weerspiegelt het gebouw aan de overkant 
van het kleine straatje. Het is de Matthi-
askerk. Een schitterende kerk waar we op 
vakantie in deze mooie stad langsliepen. 
Als een kerk open is gaan we altijd even 
binnen kijken. We troffen het want er was 
een groot koor aan het repeteren. We 
hebben even meegenoten.
Het leuke van de foto vind ik dat de kerk 
wordt weerspiegeld in een kantoor. Het 
geestelijke samengesmolten met het 
wereldlijke. Het lijkt wel alsof ze bij elkaar 
horen. Dat is ook zo. De wereld kan niet 
zonder religie en religie kan niet zonder 
de wereld. De religie zou een basis kun-
nen zijn in je leven. Iets dat je vertelt hoe 
je met die wereld om moet gaan.
Maar al te vaak wordt dat verkeerd be-
grepen en denken fanatieke gelovigen dat 
ze een ander op moeten dringen hoe je 
vanuit je geloof met elkaar moet omgaan. 
Maar er zijn ook mensen die niets gelo-
ven (al geloof ik dat niet helemaal!!), die 

gewoon vanuit hun humane denken goed 
willen zijn voor een ander. We moeten 
elkaar het geloof niet opdringen. Zo werkt 
het niet. Je kunt hooguit voorbeeld geven 
hoe je zelf inspiratie krijgt vanuit je geloof, 
vanuit de weg die Christus ons heeft 
aangewezen. Je kunt elkaar hooguit een 
spiegel voorhouden waarin te zien is waar 
jij de basis van je leven uit haalt. Daar 
dacht ik aan toen ik de kerk in dat mo-
derne kantoorgebouw in Boedapest zag. 
Een spiegel voorhouden ; geen pistool op 
het hoofd met “geloof of ik schiet”, want 
dan krijg je mensen die zeggen ‘schaf die 
religies maar af want ze brengen niets 
dan narigheid en oorlog’. Het foutje in die 
gedachte is dat het niet gaat om de religie 
maar wat de mensen er van maken.
Kijk eens met je goede bedoelingen ge-
woon in de spiegel. 

Rob Aupers

SamenStromen zoekt nieuwe redacteuren

Als redacteur draai je mee in de centrale redactie, een team van 5.
De taak is gemiddeld 5 uur per maand. Gevraagd een persoon die:
- het leuk vindt om redactioneel bezig te zijn (taal/teksten), en daarmee het  

geloofsnieuws via het eigentijdse parochieblad verspreidt
- goed kan omgaan met e-mail en Word
- deze taken vanuit huis kan doen (zonder veel vergaderingen)

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over deze vrijwilligersfunctie? 
Stuur dan een e-mail naar samenstromen@gmail.com of bel (0172) 605 679.
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De oude mens is ‘gestorven’, een 
nieuwe mens van Christus is geboren. 
Of zoals de apostel Paulus schrijft aan 
de jonge christengemeenschap van 
Kolosse in Griekenland: “Trek de oude 
mens met zijn gedragingen uit, bekleedt 
u met de nieuwe mens, (…) met tedere 
ontferming, goedheid, nederigheid, 
zachtheid en geduld. …voeg bij dit alles 
de band van de liefde.” Paulus onder-
streept dat als je je door Jezus’ bood-
schap laat raken, je een nieuwe weg 
inslaat.
Maar wat is die boodschap? Wat komt 
uit zijn woorden en daden naar ons 
toe? Dat is dit: God heeft je lief, Chris-
tus is gekomen voor jou, Hij toont jou 
de weg van het leven, de weg van het 
geluk.

Die kostbare boodschap dragen we 
mee in onze Kerk. Niet om in een kluis 
te bewaren, maar om te delen met 
mensen. De apostel Paulus zegt ergens 
dat het een schat is in aardewerken – 
dus breekbare – kruiken. 
Als pastoraal team van deze parochie-
federatie proberen we steeds weer na 
te denken hoe we die boodschap van 
Gods liefde voor mensen, kunnen uit-
delen. Voor de komende jaren hebben 
we met elkaar een pastoraal beleids-
plan opgesteld. Bij het opstellen ervan 
hebben we de besturen van de beide 
parochies en de pastoraatsgroepen van 
de parochiekernen gevraagd met ons 
mee te denken.

Verdieping en verbinding
Twee belangrijke lijnen uit het beleids-
plan willen we hier noemen. Als eerste 
de lijn van verdieping. In gesprekken 
ervaren we dat bij velen weinig kennis 
aanwezig is van bijbel en geloof, ande-
ren verlangen naar persoonlijke groei 
daarin. Daarom willen we investeren in 
verdieping, op gebied van catechese, 
liturgie en diaconie. We zetten in op 

activiteiten die bijdragen aan groei in 
geloof, in het omzien naar de ander en 
het vieren in de gemeenschap.
De tweede lijn is verbinding. Onze pa-
rochiefederatie bestaat uit elf gemeen-
schappen, twaalf kerkgebouwen en vijf 
verzorgingshuizen. Het is mooi om te 
zien dat sommige parochiekernen en 
werkgroepen op sommige terreinen 
samen optrekken, zoals bij de MOV en 
het Anker, bij de pastoraatsgroepen en 
de organisatie van de federatieweek. 
Omdat niet alles meer in iedere paro-
chiekern te realiseren is, willen we in de 
komende jaren meer verbindingen tot 
stand brengen en meer samen optrek-
ken.

Op weg naar… 
Dit plan, voor de jaren die voor ons 
liggen, heeft op het oog dat we als 

gelovigen en parochiegemeenschap 
ons meer en meer verbinden met en 
verdiepen in wie Jezus is: de Verrezene. 
Zo worden we nieuwe mensen, met 
inzichten die het verschil maken. Men-
sen die zich vernieuwen in Gods liefde. 
Dan, zegt Paulus, ”…is er geen sprake 
meer van heiden of jood, van besne-
dene of onbesnedene, van slaaf of vrije 
mens. Daar is alleen Christus, alles in 
iedereen.”

Met andere woorden: dan is er geen 
verschil tussen mensen, is de een niet 
beter of minder dan de ander, kun je 
mensen niet meer indelen naar kleur, 
bezit of voorkeur. Daar zijn alleen men-
sen die leven uit het vertrouwen dat de 
liefde van Christus in hen werkt.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Een nieuwe mens…

OVERWEGING Pastoraal

Als je het Heilig Doopsel ontvangt, gebeuren er twee dingen. Je zegt ‘ja’ op de uitnodiging, ‘ja’ op de liefde van God 
én je wordt een nieuwe mens. In de vorige Samenstromen werd verslag gedaan van de doop van een volwassen man. 
Daarmee begon een nieuwe fase in zijn leven.
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Verdieping

Wat is jouw anker?
Wanneer een schip nog niet de haven in 
kan, gaat het voor anker. Of wanneer je 
op de plas wilt dobberen, laat je het an-
ker zakken. Zo hebben wind en golven 
geen vat op je bootje.
Niet alleen boten, ook mensen hebben houvast nodig. We 
vinden houvast in de mensen om ons heen, familie en vrienden, 
maar ook in waarden die we belangrijk vinden zoals vriendschap 
en trouw. Het geloof dat God er is en van je houdt onder alle 
omstandigheden is een ijzersterk anker!

Zelf kun je een houvast voor anderen zijn. Zo zijn ouders als een 
anker voor hun kinderen. Je beschermt ze en geeft ze wat ze 
nodig hebben om op te groeien. Maar ouders zetten ook een 
koers uit voor de ontwikkeling en opvoeding, welke waardes zijn 
belangrijk en houd je hoog in je gezin? En hoe geef je plaats aan 
God en het geloof?

Deze maand zullen de eerste Ankerzondagen van dit seizoen 
plaatsvinden. Daarin gaan kinderen en ouders ontdekken hoe 
Jezus voor ons een anker wil zijn.

Gespreksgroep Clara: 
leren over geloof

Het afgelopen jaar startte de gespreksgroep Clara om meer 
te leren over het katholiek geloof. Katholieken zijn wat geloof 
betreft altijd wat gevoelsmensen geweest. Echt praten of na-
denken over het geloof en de redelijkheid van het geloof is nooit 
echt van belang geweest. Meneer Pastoor wist hoe het zat. En 
dat was goed. Maar toch; de kerk heeft in 20 eeuwen door alle 
tijden en culturen heen het geloof in God vorm gegeven. En 
daarbij heeft de kerk een visie op het leven en alles wat daarmee 
te maken heeft. 

Om mensen de kans te geven daar meer over te weten startte in 
2016 deze leer- en gespreksgroep.

In dat jaar hebben wij heel wat onderwerpen besproken. Wat is 
de kerk nu eigenlijk. Hoe denkt de kerk over haarzelf? Wat zijn 
sacramenten en hoe verstaat de kerk die? Met name de Eucha-
ristieviering is van groot belang. Maar waarom eigenlijk. Vele za-
ken begonnen te leven en de cursisten kregen echt verdieping.
Deze groep gaat volgend jaar door. “Op naar klas 2” zeiden wij. 
In dat jaar zullen zij zich meer gaan verdiepen in de Bijbel. Dat 
belooft een mooi jaar te worden.

Maar ik wil graag een nieuwe “klas 1” starten. Dus als u interes-
se heeft om ook uw geloofskennis wat op te frissen of als u niets 
van het katholieke geloof weet en het maakt u nieuwsgierig, 
meldt u zich dan aan om mee te doen met jaar 1. U zult merken 
dat het een goede manier is om uw ogen te openen, steviger te 
staan in gesprekken en uw geloof te verrijken.

De avonden zijn in het koetshuis in Langeraar. De avonden 
beginnen altijd om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur. De data 
die nu gepland zijn:

Deelnemers aan Jaar 1 Deelnemers aan Jaar 2
12 oktober 2017  19 oktober 2017
9 november 2017  16 november 2017
14 december 2017 21 december 2017

Meld u zich aan bij diaken André van Aarle
diakenvanaarle@hotmail.com te. 06 216 932 67

500 Jaar reformatie

Op 31 oktober in 1517 spijkerde Maarten Luther stellingen aan 
een kerkdeur; uitspraken tegen misstanden in de toenmalige 
kerk. Maar de kerk begreep hem niet, Luther was scherp van 
pen en dus werd de onenigheid steeds groter. De Protestanten 
verlieten onze kerk. Een felicita-
tie waard? Eerder een verdrietig 
gebeuren. Toch hebben wij 
ervan geleerd; ook wij lezen de 
bijbel in onze eigen taal. Maarten 
Luther herontdekte de barmhar-
tigheid van God en kleurde ons 
geloof. Lutheranen en katho-
lieken praten al jaren weer met 
elkaar en paus Franciscus was 
welkom bij de opening van dit 
herdenkingsjaar in het Lutherse 
Lund. En de eenheid, daar bid-
den wij voor…

Interessante gesprekken

Wij zijn op zoek naar een interviewer voor de rubriek 
‘Ontmoeting’. Heeft u een vlotte pen en vindt u het leuk 
om mensen te leren kennen en te horen hoe geloof bij hen 
een rol speelt? U gaat deel uitmaken van een poule voor 
ongeveer 2 à 3 gesprekken per jaar maar de klus voert u 
zelfstandig uit. 

Wilt u het fijne ervan weten? Graag via email aan: 
samenstromen@gmail.com  
of via telefoon (0172) 605679 
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Barbecue jongeren 
Coming home: wanneer voel jij je thuis

De jongeren 
starten een 
week eerder 
met een gezel-
lige barbecue. 
Via de werk-
groepen zijn zij 
uitgenodigd. 
Geen uitnodi-

ging ontvangen en toch geïnteresseerd? 
Van harte welkom!

Zondag 24 september H.H. Petrus- & 
Pauluskerk Aarlanderveen

Tieners 10-15 jaar
Start 14.00 uur-19.00 uur
Barbecue 18.00-18.45 uur
Aanmelden rocksolidta@hotmail.com
Jongeren 16-30 jaar
Start 19.00 uur
Aanmelden rkjclara@hotmail.com 

Openingsviering  
‘De wegen van God’ met jubileum  
pastor Hoogenbosch

De fede-
ratieweek 
wordt ge-
opend met 
een extra 
feestelijke 
eucharis-
tieviering in 

de H. Adrianuskerk in Langeraar. Daarin 
vieren we ook het 25-jarig jubileum van 
pastor Marjo Hoogenbosch.
Wat is jouw weg, welke richting ga je 
uit? Wat zijn de wegen van God, welke 
richting wijst hij? En lopen onze wegen 
parallel daaraan of eerder dwars erop? 
Voorgangers: pastoor Glas, diaken van 
Aarle en pastor Hoogenbosch. 
Muzikale ondersteuning: Lords Voice uit 
Aarlanderveen’.

Zondag 1 oktober, 10.00 uur 
H. Adrianuskerk Langeraar
Na de viering is gelegenheid tot felicitatie 
in zaal Parola tegenover de kerk.

Vrijwilligersavond
In de federa-
tieweek 2017 
zetten we ook 
dit jaar weer 
een groep 
vrijwilligers in 
het zonnetje. 

Alle vrijwilligers die actief zijn in de tuinen 
en op de begraafplaatsen van de kerk 
zijn uitgenodigd voor een bierproeverij. 
De vrijwilligers hebben een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen.

Donderdag 5 oktober, 20.00 uur 
Café ’t Veen, Langeweg 16 in 
Roelofarendsveen

Symposium
Voltooid leven, zegen of vloek?

“Voltooid 
leven” is een 
term gewor-
den die veel 
in de media 
naar voren 
komt. Hoe 

gaan wij om met deze ontwikkelingen? 
De sprekers, Ds. Tjaard Barnard (re-
monstrants predikant) en Dr. Huub Flohr 
(moraaltheoloog) laten hun licht schijnen 
over dit onderwerp.Dit wisselen we af met 
muziek, door koor Faith, en gezamenlijke 
gesprekken.

Vrijdag 6 oktober, 19.30 uur  
(kerk open vanaf 19.00 uur)
Petruskerk Roelofarendsveen

Musical Esther
Basisschool-
kinderen uit 
de federatie 
studeren 
overdag 
de musical 
Esther in. 
Onder pro-

fessionele leiding wordt er gezongen en 
gedanst. De kaarten (€ 2,- per persoon, 
gezinskaart € 5,-) zijn te bestellen bij 

Jolanda den Brave, denbrave@live.nl of te 
koop bij aanvang van de voorstelling.

Zaterdag 7 oktober, 19.00 uur 
H. Adrianuskerk Langeraar

Slotviering  
‘De wijngaard van God’

Oktober is de 
maand van 
de oogst. Als 
Gods kinderen 
zijn we wer-
kers in Gods 
wijngaard. 
Welke oogst 

kunnen we Hem aanbieden? 
Voorganger: pastoor Glas.
Muzikale ondersteuning: Cadans.

Zondag 8 oktober, 10.30 uur 
Petruskerk Roelofarendsveen
De viering wordt rechtstreeks  
uitgezonden door de KRO/NCRV.

Orgeltocht per fiets  
of auto

De tocht gaat 
langs de or-
gels van de
Franciscus-
parochie. De 
organisten 
spelen steeds 
een kwartier 
en zullen 

dit herhalen, dus u kunt binnen de hier-
onder genoemde tijden uw eigen tempo 
bepalen om bij de kerken te komen.

Tijdschema
12.15 - 13.15 concert/nuttigen eigen 
meegebrachte lunch in Leimuiden
13.45 – 14.30 concert in Rijpwetering
14.15 – 15.00 concert in Oud Ade
14.45 – 15.30 concert in Hoogmade   

Zondag 8 oktober na de slotviering
Petruskerk Roelofarendsveen
Aanmelden: borstoudshoorn@hetnet.nl  
of tel. (071) 501 23 42

Federatieweek: 

Meedoen met Frans en Klaar 
De Federatieweek 2017 staat in het teken van meedoen. Met dit thema stelde de werkgroep een gevarieerd programma 
samen met voor ieder wat wils. Wees welkom en doe mee met Frans en Klaar! 
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Verdieping
De klok luidt om 12.00 uur  
zo lang…
.... dat zei laatst een parochiaan. Ik legde uit dat in veel van onze 
dorpskerken dit een oud en mooi gebruik is. Het is namelijk het 
Angelusklokje en –gebed. Het angelus (voluit Angelus Domini; 
(nederlands) de Engel des Heren) is een katholiek gebed dat van 
oudsher driemaal daags gebeden wordt: om zes uur ‘s mor-
gens, twaalf uur ‘s middags en zes uur ‘s avonds. Waar voor-
heen de gelovigen hun werkzaamheden stopten om te bidden is 
dit gebruik grotendeels in onbruik geraakt.

Het gebed wordt aangekondigd door het luiden van een kleine 
klok, het angelusklokje; in onze kernen alleen nog om 12.00 
uur. Hierbij worden drie slagen op de klok gegeven waarna een 
aanroep met Weesgegroet Maria wordt gebeden. Nog twee-
maal volgen drie slagen op de klok met een nieuwe aanroep en 
Weesgegroet. Ten slotte wordt de klok gedurende twee minuten 
geluid en wordt een afsluitend gebed gebeden.

De benaming ‘angelus’ is afgeleid van de Latijnse beginwoorden 
‘Angelus Domini nuntiavit Mariae’ (‘De Engel des Heren heeft 
aan Maria geboodschapt’). In zijn huidige vorm bestaat het 
angelus sinds 1571, de tijd van paus Pius V. 

Sinds paus Johannes XXIII bestaat het gebruik dat de paus 
iedere zondag, om 12 uur ‘s middags, voorgaat in het angelus-

gebed. Dat doet hij vanuit het raam van zijn appartement in het 
Apostolisch Paleis. ‘s Zomers doet hij dat vanuit het raam van 
zijn studeerkamer in Castel Gandolfo. Na het angelus spreekt de 
paus een kort stichtelijk woord en begroet de pelgrims.

Het Angelusgebed (Engel des Heren) luidt als volgt:

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
- En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet, Maria…
Zie de Dienstmaagd des Heren.
- Mij geschiede naar Uw woord.
Wees gegroet, Maria…
En het Woord is vlees geworden.
- En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria…
Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
- opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel 
de menswording van Christus uw Zoon leren kennen.
Wij bidden U, stort Uw genade in onze harten,
opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden 
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus, onze Heer. Amen.    

André van Aarle, diaken

Na de vakantie periode heeft het bestuur 
de draad weer opgepakt. Op financieel 
gebied zij er nadere afspraken gemaakt 
met het Bisdom naar aanleiding van 
uitgevoerde controles.

Dit najaar wordt de toren van de kerk in 
Rijpwetering in de steigers gezet voor 
het opnieuw voegen en het schilder-
werk. Ook voor de kerk in Oud Ade moet 
aan de oostzijde nog groot onderhoud 
worden uitgevoerd, wij verwachten dit te 
kunnen doen uit de toegezegde subsidie 
en de nog beschikbare gelden uit de 
acties.

Op dit moment onderzoeken wij de 
mogelijkheden om het dak van de Petrus 

kerk in Roelofarendsveen te voorzien van 
zonnecollectoren.
Het eenduidig in kaart brengen van een 
meerjarig onderhoudsoverzicht voor alle 
kerken, pastorieën en andere bezit-
tingen, waarover wij eerder berichten, 
vordert en wij hopen dat dit jaar gereed 
te hebben.

Voor een bloeiende samenleving is het 
noodzakelijk dat we allemaal betrokken 
zijn en waar mogelijk een bijdrage leve-
ren, dit is ook voor de kerkgemeenschap 
van groot belang. Wij zijn dus continue 
op zoek naar mensen die iets willen en 
kunnen bijdragen als lid van een werk-
groep of bestuur.
Bestuurder van de parochie en de paro-

chiekernen worden benoemd voor een 
periode van 4 jaar met een eventuele 2de 
termijn van nog eens 4 jaar.

Na de fusie in 2011 zijn er op bestuurlijk 
niveau nog niet veel mutaties geweest 
en dus zoeken wij mensen die iets hun 
uw tijd beschikbaar willen stellen voor 
de kerkgemeenschap. Ook als u iemand 
weet die mogelijk interesse heeft, aarzel 
dan niet ons dit te laten weten. U kunt 
hiervoor ook terecht bij de BCP’s of 
werkgroepen. Het werk is zeker de 
moeite waard en een verrijking voor u 
zelf en voor ons allen.

Hein de Jong, 
parochiebestuur H. Franciscus

Bestuursnieuws van de H. Franciscus parochie
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Vieren

Marialof
Een begrip in onze federatie. Twee keer per jaar wordt dit in de 
Mariamaanden mei en oktober in de HH. Petrus en Pauluskerk 
te Aarlanderveen georganiseerd. Een rustmoment in een anders 
vaak hectisch leven. Een moment van stilte om: te luisteren 
naar, te bidden tot en het aanbidden van de Heer. Maar ook een 
moment om samen te zingen uit dankbaarheid dat Maria ooit ja 
heeft gezegd tegen de boodschapper van God. Ja gezegd heeft 
om de moeder te willen zijn van Zijn Zoon. 

En natuurlijk dankbaar ten opzichte van Jezus, die ja zei tegen 
de Vader. Ja ik geef mijzelf helemaal zodat alle mensen een weg 
hebben naar mij en hun Vader. Dit allemaal met Zijn moeder als 
leidraad. Maria de grote middelares, Maria de moeder, Maria 
onze voorspraak bij God. Een ieder is ook dit najaar weer van 
harte uitgenodigd om op zondagavond (19.00 uur) 15 oktober te 
komen naar Aarlanderveen in de HH. Petrus en Pauluskerk om 
samen het Marialof mee te ervaren.

Oogstdankdag

Afgelopen maand werd ik tijdens m’n vakantie door een vriend in 
de VS gewezen op een artikel in “National Geographic” aldaar. 
Het was een artikel om als Nederlander trots op te zijn! Nederland 
wordt er beschreven als “Food Valley” waar heel geavanceerde 
technologie gebruikt wordt om grote efficiëntie te behalen in de 
landbouw. Deze Nederlandse technologie zou een belangrijke rol 
kunnen spelen in het oplossen van het dreigende voedseltekort 
wereldwijd! Ja, er is veel gebeurd sinds de traditie van “Oogst-
dankdag” begon in de middeleeuwen. De mens heeft het met de 
nodige technologie voor elkaar gekregen veel greep te krijgen op 
de “oogst”. Toch hebben we als mensen niet alles in de hand… 
Niet alles is vanzelfsprekend, we blijven afhankelijk… 

Als christenen geloven we dat God op de een of andere manier 
de hand heeft in datgene dat we van de natuur ontvangen. Het 
is een reden om dankbaar te zijn.  In onze federatie benadrukken 
we dat tijdens “oogstdankdag”: de op één na laatste zondag in 

oktober, dit jaar in het weekend van 21/22 oktober. In de Clara-
parochie gebeurt dit in alle kerken apart.

In de Franciscusparochie is de viering een week naar voren ge-
schoven: naar zondag 15 oktober en wordt deze gecombineerd 
met de oecumenische viering van de kerken in Roelofarends-
veen/Oude Wetering/Nieuwe Wetering. De viering is om 10.00 
uur in de Spreng in Oude Wetering. André van Aarle, Christa 
Jonkheer en Roos Ritmeester (Remonstrantse kerk) zullen daarin 
voorgaan. Mooie vieringen toegewenst!

Pastoor Jack Glas

Allerheiligen – Allerzielen 

Allerheiligen en Allerzielen horen bij elkaar. Ze worden na elkaar 
gevierd en zijn als twee handen die samengevouwen zijn. Wij 
bidden met en voor de kerk van mensen van voorbij. Levende en 
gestorven gelovigen, samen vormen wij één kerk.

Op 1 november viert de kerk het feest van alle heiligen samen.  
Al sinds de vierde eeuw eren wij op die dag alle heiligen die geen 
eigen feestdag hebben. Mensen van wie wij zeggen: In hun leven 
zie het licht van God doorschijnen. Zij zijn een voorbeeld hoe je 
als gelovige leven kunt! Het zijn mensen die je inspireren om ook 
de weg van Jezus te gaan. Het is een grote menigte die niemand 
tellen kan, zo zegt de eerste lezing uit Openbaringen. Het zijn de 
mensen die door Jezus zalig geprezen worden: ‘Zalig de zuive-
ren van hart, want zij zullen God zien.’ 

In de Middeleeuwen kwam daar Allerzielen bij. Op 2 november 
denken wij aan alle andere overledenen en bidden wij om Gods 
barmhartigheid voor hen. We noemen de namen van wie in het 
afgelopen jaar een uitvaart in de kerk gevierd werd. We maken 
het kerkhof mooi en bezoeken hun graven. En we horen in het 
Evangelie over het verlangen van God om ieder van ons eeuwig 
leven te schenken: Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de 
Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit; en Ik zal hem 
doen opstaan op de laatste dag. 

Clara & Franciscus federatie  

KALENDER OKTOBER 2017

1                    oktober 10.00 uur     H. Adrianuskerk, Langeraar Jubileumviering Pastor M. Hoogenbosch 

1 t/m 8        oktober                             Zie pagina 5 van dit blad          Federatieweek 2017

3,10,17,24,31 oktober        19.30 uur     H. Petruskerk, Roelofarendsveen   Schriftinstuif

3,10,17,24,31 oktober        19.00 uur     H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

4                  oktober       19.30 uur     H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif

6                 oktober       8.45 uur      H. Petruskerk, Roelofarendsveen Symposium 

8                    oktober       10.30 uur     H. Petruskerk, Roelofarendsveen TV-viering
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Door: Riet Hekkenberg

Huisarts Wim Sleeuw is sinds de op-
richting bestuursvoorzitter van Stichting 
Amandi. ‘Ik hoop dat de bouw begin 2018 
kan starten, dan zou het hospice eind 
van dat jaar de deuren kunnen openen. 
Het wachten is op het benodigde start-
bedrag. We zitten nu op 75%, nog even 
doorzetten dus. En.. om te blijven draaien 
is jaarlijks ook een flink bedrag nodig. We 
rekenen erop dat we 600 donateurs kun-
nen overhalen om een dubbeltje per dag 
te schenken. (€ 36,50 per jaar). Er komen 
nog steeds mooie donaties binnen. Zowel 
via de actie Vriend worden van Amandi 
als via particuliere acties, bijvoorbeeld bij 
een avondwake, jubileum of verjaardag. 
Het geeft ons goede moed.’
‘Een hospice zal echt een meerwaarde 
bieden voor de palliatieve terminale zorg 
in onze gemeente. Palliatieve zorg is 
gericht op een zo comfortabel mogelijke 
laatste levensfase, als genezing niet meer 
mogelijk is. We hebben in Kaag en Braas-
sem al wel Stichting Amandi Thuis. Deze 
stichting zet vrijwilligers thuis in, om naast 
de professionele zorgverleners, de man-
telzorgers te ontlasten door er simpelweg 
een dagdeel voor de terminaal zieke 
medemens te ‘zijn’. Als het thuis blijven 
niet (meer) lukt is er dan straks met het 
hospice een zogenaamd bijna-thuis-huis. 
Hier staan kwaliteit van leven en een lief-
devolle bejegening voorop.’ 

Vrijwilligers zullen de zorgverlening in het 
hospice dragen. De professionele zorg 

van de  huisarts en wijkverpleging is on-
dersteunend. Jenny van Velzen zal de 
werving, opleiding en inzet van de vrijwil-
ligers coördineren. ‘Er hebben zich al heel 
wat vrijwilligers spontaan aangemeld’ 
vertelt de coördinator. ’Echt fantastisch 
hoe het leeft in de dorpen. In ons hospice 
komen vier gastenkamers, waarvan twee 
voor terminale zorg en twee voor tijdelijke 
opvang. Vier kamers lijkt wellicht weinig, 
maar gezien de gemiddeld korte verblijfs-
duur zal er toch ruimte zijn voor zo’n vijftig 
gasten per jaar’. 

‘De kamers zijn groot en licht, hebben 
een eigen badkamer en hebben allen uit-
zicht op de tuin. Tussen de twee afdelin-
gen komt een grote woonkamer/eetkeu-
ken. Verder is er een ontmoetingsruimte 
voor de naasten en er is logeermogelijk-
heid, zodat men dag en nacht bij elkaar 
kan zijn. Het wordt een huis met een 
geborgen en liefdevolle sfeer. Het hos-
pice is voor iedereen, ongeacht gezindte 
en achtergrond.’ Amandi, een huis met 
liefde voor mensen.

De ontmoeting  

‘Amandi’, van wie gehouden wordt

In november, in de week van de Diaconie, zal er in de kerken van de Clara en  
Franciscusfederatie een collecte zijn voor het hospice en er zullen in de kerken  
donateurskaarten liggen om Vriend te worden van Amandi. Heeft u nog ideeën  
of tips voor fondsenwerving of wilt u vrijwilliger worden, dan kunt u de stichting  
bereiken via info@hospiceamandi.nl of bel met de coördinator op maandag  
t/m donderdag van 9.00 - 12.00 uur op 06 219 242 71. Meer informatie over 
het hospice vindt u op www.hospiceamandi.nl. 

Uw gift is van harte welkom! NL20 RABO 0128 151 730.

Bestuursvoorzitter Wim Sleeuw en coördinator Jenny van Velzen van hospice Amandi

Waarschijnlijk hebt u al gehoord dat er een hospice komt in Kaag en Braassem, in Nieuwe Wetering, op de fundering van ba-
sisschool De Meerpaal. Sinds 2013 zijn het bestuur en diverse commissies van Stichting Amandi (Zorg-Huisvesting-Communi-
catie en Fondsenwerving) bezig met de plannen tot realisatie van hospice Amandi. 



Allerzielen in het Licht
Op woensdag 1 november willen wij 
de dierbaren die ons recentelijk, maar 
ook zij die ons door de jaren heen zijn 
ontvallen, gedenken tijdens een eucha-
ristieviering. Net als vorig jaar willen 
wij dit doen door met elkaar Allerzielen 
in het Licht te zetten.

Pastor Bosma zal vóór aanvang van de 
eucharistieviering in Aarlanderveen, 
de begraafplaats aan de Westkanaalweg 
in Ter Aar bezoeken, om de graven te 
zegenen en met elkaar te bidden. Om 
18.00 uur zal hier gestart worden met 
een kort samenzijn bij de aula van de 
begraafplaats. De begraafplaats zal 
sfeervol aangekleed worden met vuur 
en fakkels.

Om 19.00 uur begint de viering van  
Allerzielen in onze parochiekerk te  
Aarlanderveen. Tijdens deze vie-
ring zullen alle gestorvenen herdacht 
worden, met speciale aandacht voor 
diegenen die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen. Hun nabestaanden zullen het 
kruisje van hun overledene krijgen dat 
achter in de kerk hangt.

Na afloop van de viering zullen we 
met elkaar naar de pastorietuin en de 
begraafplaats achter de kerk gaan. Ook 
hier zal alles sfeervol worden verlicht 
met vuur en fakkels. We zullen met 
elkaar bidden en pastor Bosma zal 
ook hier de graven en de urnenmuur 
zegenen. De jongeren van Rock So-
lid en de Rooms Katholieke Jongeren 
Groep bieden u de mogelijkheid om een 
brandend lichtje te water te laten, ter 
nagedachtenis van een iemand. 

Zowel bij de begraafplaats in Ter Aar 
als bij de kerk in Aarlanderveen kunt u 
grafkaarsen kopen.
Na de viering heeft u de mogelijkheid 
om met elkaar samen te zijn en na te 
praten in en rondom Het Achterom. 
Daar zal, met gepaste muziek op de 
achtergrond, warme drank geschonken 
worden. Wij willen u dan ook van harte 
uitnodigen om na de viering nog naar 
Het Achterom te komen.

Gemeenschappelijke 
ziekenzalving 
Dit jaar zal pastor Bosma de gemeen-
schappelijke ziekenzalving toedienen 
in een feestelijke viering op woensdag 
15 november, om 10.00 uur in Heilige 
Petrus en Paulus kerk te Aarlanderveen. 

Aarlanderveen
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De viering zal worden opgeluisterd 
door de Cantorij “de drie Aren”. U kunt 
zich hiervoor tot dinsdag 7 november 
opgeven bij:

Secretariaat van de H.H. Petrus 
en Pauluskerk
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
Open op dinsdag- en woensdagochtend 
van 09.00-12.00 uur
email: aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Telefoonnummer: (0172) 571 323
 
Als u de zalving ontvangt zijn ook uw 
familieleden en andere dierbaren daar-
bij van harte welkom. Iedereen, ook zij 
die niet aan de zalving deelnemen, zijn 
van harte welkom om deze feestelijke 
plechtigheid mee te vieren! Na afloop 
is er nog de mogelijkheid om onder het 
genot van een kopje koffie of thee met 
elkaar na te praten in het Achterom.
 
Dopen
Zondag 12 november is de eerst- 
volgende gelegenheid om uw kindje  
te laten dopen. 

Er zijn 2 voorbereidingsavonden:
dinsdag 10 oktober en dinsdag 17 okto-
ber, aanvang 20.00 uur in de pastorie in 
Aarlanderveen.

Barmhartige Vader,
vaak bent U ver weg.
Het leven kan een woestijn zijn,
onvruchtbaar en verzengend,
met een dodelijke eenzaamheid.
Wij bidden U: kom dan aan ons voorbij,
niet in de stem van de donder,
in berichten van onheil die een mens doen beven;
niet in een storm die de oogst vernietigt
en elke schuilplaats terneerslaat;
niet in een aardbeving die torens velt

en mannen, vrouwen en kinderen bedelft;
niet in het vuur dat alle leven verteert
en al wat menselijk is geblakerd achterlaat.
Trek aan ons voorbij als een koele bries,
als een troostende windvlaag na een hete middag,
als een strelend gebaar uit de hemel
en richt ons op.
Dat wij verder gaan met een kruik levend water
en de naam van Jezus, de levende,
tot we bij U zijn, in alle eeuwigheid. 
Amen
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Langeraar

Vrijwilliger: pak je agenda! 
De bestuurscommissie van de paro-
chiekern Langeraar waardeert uw inzet 
voor onze mooie gemeenschap. Daarom 
nodigen we u van harte uit voor een 
gezellige avond om u hiervoor te be-
danken. U krijgt hiervoor ook nog een 
uitnodiging door de brievenbus, maar 
we vragen u alvast de datum te reserve-
ren: 25 november. De avond start in de 
kerk om 19.00 uur met aansluitend een 
kop koffie. Daarna gaan we naar Parola 
om de avond gezamenlijk voort te zet-
ten. We hebben ook nog een verrassing 
voor u in petto. Nieuwsgierig? Gewoon 
komen dus!

Kicala 
Op 13 oktober starten we weer met 
Kicala (leeftijd 7-12 jaar en iedereen is 
welkom). Let wel: we zijn verhuisd naar 
de vrijdagavond om zoveel mogelijk 
kinderen de gelegenheid te geven zich bij 
ons aan te sluiten. We hebben weer leuke 
dingen op ons programma staan voor dit 
seizoen die je niet wilt missen, zoals: de 
speurtocht in de donkere kerk, knutse-
len, spellen. We hebben er zin in en zien 
jullie graag op vrijdag de 13e oktober. 
Zegt het voort!

Bij vragen kunt u bellen naar Stephanie 
Kouwenhoven op (06) 46 29 84 60.

Het kerkhof leeft!
Het is woensdagochtend, prachtig weer, 
en ik ben op weg naar het kerkhof. Een 
plechtige plek waar je meestal komt om 
in stilte een verloren familielid, vriend of 
andere bekende te gedenken. Ik loop dan 
rustig rond op het kerkhof, op weg naar 
het graf wat ik wil bezoeken. Bedeesd 
kijk ik dan wat om mij heen of er wat 

veranderd is, zeg ik op gepaste toon 
eventueel andere bezoekers gedag.
Vandaag echter niet! Bij het komen aan-
rijden zie ik al volop leven: allerlei men-
sen lopen rond, er staat een hoge ladder 
tegen een boom met daarop een man 
met een enorme snoeischaar de boom te 
kortwieken. Eenmaal mijn auto gepar-
keerd loop ik het kerkhof op en lopen er 

- Lief en leed -

Gedoopt 
10 september Elize Cornelia Maria Valentijn 
  dochter van Paul en Hanna Valentijn-Hogervorst
10 september Lieke Sassen   
  dochter van Rick Sassen en Claudia Wijfje

Overleden
21 augustus Cornelia Johanna Maria van Lammeren-Dobbe 85 jaar

Huwelijk
Op 6 oktober om 13.30 uur huwelijkssluiting tussen Sonja Klein en  
Erwin Keijzer. Wij wensen Sonja en Erwin een onvergetelijke dag en een mooie 
toekomst.
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16 oudere ‘jonge’ mannen rond: vegend, 
harkend, schoffelend, met snoeischaren 
en kruiwagens in de weer etc.. Onder-
tussen word er heel wat afgekletst.
Ik begin maar direct met handen schud-
den om mijzelf voor te stellen. Al was 
dat niet voor iedereen nodig, want de 
meesten herkenden mij vanuit de kerk 
en/of de Samenstromen waarin ik net 
met foto en al stond om mijzelf voor te 
stellen.

Vandaag was de dag van groot onder-
houd waardoor, op een enkeling na, de 
gehele groep aanwezig was. Het koffie 
drinken met zo’n grote groep paste niet 
in de keuken, dus konden we plaatsne-
men in de grote zaal. Ik had een goede 
dag uitgekozen: er was taart! Eén van de 
werkgroepleden nam het woord en ver-
telde iedereen dat hij twee redenen had 
om te trakteren. Ten eerste omdat hij uit 
het ziekenhuis was ontslagen na behoor-
lijk ziek te zijn geweest en omdat hij in 
diezelfde periode 80 was geworden. 

Dubbel feest om het leven te vieren dus.
Het was een mooi gezicht al die man-
nen samen aan tafel. Blije gezichten, 
een hoop verhalen, oude herinneringen 
ophalen en vooral veel enthousiasme. 
Een aantal leden verzorgt al 13 jaar het 
kerkhof, een ander lid was er vandaag 
voor het eerst, al met al een groep die 
is uitgegroeid tot bijna 20 leden. Geen 
vrouwen vroeg ik hen? Er werd wat 
gelachen en ik begreep dat ze wel eens 

vrouwen hadden gevraagd en deze zeker 
welkom waren! Het was er echter nog 
niet van gekomen. Ook was ik nieuws-
gierig waarom ze er voor gekozen had-
den om het kerkhof te verzorgen (het is 
immers geen alledaagse plek). Vooral de 
waardering van de bezoekers was voor 
de meesten het belangrijkst. En ander-
zijds omdat het gewoon heel gezellig is 
met elkaar.

Meestal werken ze in ploegendiensten 

van ongeveer 4 personen en zijn ze één 
keer in de 4 weken aan de beurt voor 
het gebruikelijke onderhoud. Verder is 
er 2 keer per jaar groot onderhoud en 
komt iedereen (vele handen maken licht 
werk immers). Ook wordt hun assisten-
tie gevraagd wanneer er een parochiaan 
is overleden en zorgen ze er voor dat al-
les op het kerkhof wordt geregeld rond 
de uitvaart.

Na afloop reed ik weer naar huis, blij, 
vrolijk en verrast over de grote groep 
enthousiaste mannen die met veel 
plezier (en humor) het kerkhof verzor-
gen. Ik had slechts één gedachte in mijn 
hoofd: het kerkhof leeft!

Angelika Verboom, 
vrijwilligerscoördinator

Inloopochtend in het Koetshuis
Nu de herfst weer begonnen is, zijn we 
de eerste maandag van de maand open. 
U bent allen van harte welkom, 2 okto-
ber vanaf 10.00 uur staat de deur open 
voor iedereen uit Langeraar en omge-
ving. De koffie of thee staat klaar.

Namens de werkgroep diaconie: 
Thea van Dalen en Hennie Lek

Vanaf de Adrianustoren

• Zondag 1 oktober is het federatiezondag, de eucharistieviering is dan om 10.00 
uur. We vieren ook het 25 jarig jubileum van pastor M. Hoogenbosch als pastoraal 
werker.

• Vrijdag 8 oktober om 19.30 uur in de Petruskerk Roelofarendsveen Symposium 
‘Voltooid Leven, Zegen of Vloek?’ 

• Komt u ook naar de Musical Esther?  Deze is op zaterdag 7 oktober om 19.00 uur 
in de H.Adrianuskerk. We wensen iedereen veel plezier.

• Zondag 8 oktober om 10.30 uur slotviering federatieweek in de Petruskerk Roelo-
farendsveen. Aansluitend kunt u meefietsen met de orgeltocht.

• Zondag 22 oktober is Oogstdankdag.
• Grote dank aan alle gastheren en gastvrouwen die het mogelijk hebben gemaakt 

om de kerk in de maanden juli en augustus open te stellen voor bezoekers. En dat 
deden zij niet voor niets, 426 mensen kwamen onze kerk bezoeken.

• Ook in de zomermaanden werden er veel lang-houdbare levensmiddelen in de 
bank in het voorportaal van de kerk gebracht voor de mensen van de voedsel-
bank. Bedankt.

• De hele maand oktober is op donderdagavond om 19.00 uur rozenkransgebed.
• Donderdag 2 november om 19.00 uur is bij ons de Allerzielenviering. Hierin 

gedenken wij allen die het afgelopen jaar zijn overleden.
• De woensdagavondviering op 1 november komt dan te vervallen.

H. Clara parochie 

Een rode roos

Zo wordt jouw naam als een rode roos
Aan ons hart
Bloeiend voor altijd
Geurig en lekker ruikend
Maar doornstekend, want jij bent er niet
Als wij jou roepen
In stilte zul je bloeien
Aan ons hart
Als een schitterende herinnering, levend
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Monumentendagen
De open monumentendagen waren voor 
onze kerk succesvol. Er waren ruim 65 
bezoekers en degenen die de kerk nog 
nooit van binnen hadden gezien (een 
kleine helft) waren allemaal razend en-
thousiast. Maar dat is ook niet verwon-
derlijk met zo’n mooie kerk!

Er waren ook ongeveer 15 jongeren die 
allemaal geïnteresseerd waren. Kortom: 
Een geslaagd evenement!
De vrijwilligers die weer een paar uur 
van hun tijd hebben besteed aan het 
ontvangen van de bezoekers worden 
hartelijk bedankt!

BCP

“Luther voor Katholieken”, 
95 vragen en antwoorden
Hoe kijken we aan tegen 500 jaar Refor-
matie? Tussen alle boeken over Luther 
is dit boek van “Stephen Mokry” de 
oplossing voor wie zich snel wil laten 
informeren over wie Luther was, wat 
zijn protest tegen de kerk van zijn tijd 
inhield, wat we vandaag nog van hem 
kunnen leren.

Voor zowel katholieken als protestanten 
worden hier de basisvragen beantwoord. 
Wat maakte Luther tot de persoon die hij 
was, waar werd hij door beïnvloed en in 
hoeverre is hij katholiek?  
Er wordt een een PKN (Hervormd/
Gereformeerd) gespreksgroep van twee 
avonden over de Reformatie als voorbe-
reiding op de dienst op 31 oktober in de 
Hervormde kerk georganiseerd.

Gespreksgroep datum: dinsdag 
10 en 24 oktober
Tijd: 20.00-22.00 uur 
Gereformeerde kerk PKN Nieuwkoop
Leiding: ds Henk-Jan Prosman/ Jan Roos
Aanbevolen!

Dienst : 500 jaar reformatie
31 oktober. Aanvang 19.30 uur Her-
vormde kerk
Met medewerking van: Ad van Pelt 
(Orgel), Arianne Schipper (Harp) en  
het koor Revial

20 oktober klaverjassen. 
Komt u ook? 
We hebben inmiddels de eerste kla-
verjasavond achter de rug. Op naar de 
volgende. Heeft u zin in een gezellig 
avondje uit? Dan bent u vrijdag 20 ok-
tober van harte welkom in het Parochie-
huis in Nieuwkoop. We starten om 20.00 
uur en spelen 3 potjes. We spelen op zijn 
Rotterdams (verplicht gaan en maatslag 
introeven). Tussendoor kunt u gezellig 

bijkletsen en genieten van een hapje en 
een drankje. Kosten van deelname € 3,50 
euro. Zorg ervoor dat u 10 minuten van 
te voren bent. Dan kunt u nog vooraf 
gezellig bijpraten en uw gratis kopje kof-
fie drinken. 

De andere kaartavonden van dit seizoen 
zijn op 24 november, 22 december en 
op 19 januari, 16 februari, 16 maart en 
13 april. De opbrengst van de avonden 
gebruiken wij voor het onderhoud van 
de kerk. 

Activiteiten Comité RK-Kerk Nieuwkoop

Schitterend weer bij Samen 
uit op de fiets!
Elk jaar organiseert het Activiteiten 
Comité de parochiefietstocht “Samen 
uit op de fiets!”. Dit jaar werd de tocht 
op zondag 27 augustus gehouden. Het 
was de 36ste keer dat de tocht werd 
gehouden. Na jaren van wisselvallig weer 
hadden we dit jaar mazzel. Het zonnetje 
scheen en er was weinig wind. Het was 
dus schitterend fietsweer! En dat bleek 
ook bij de start. De eerste deelnemers 
meldden zich al ruim voor de “officiële 
starttijd” van 11.00 uur. Binnen een mum 
van tijd waren de eerste 20 deelnemers 
vertrokken. Uiteindelijk reden meer 
dan 70 fietsers de fietstocht. De tocht 
ging dit keer via Aarlanderveen naar Ter 
Aar. En via de buitenkant van Ter Aar 
richting Alphen. De stempelpost was 
in het Argonnepark in Ter Aar. Na de 
stempel ging men via de Korteraarseweg 
(Machineweg) naar Aarlanderveen en 

Nieuwkoop

- Lief en leed -

Gedoopt 
27 augustus       Joost IJsakkers 
                           zoon van Michel en Cecilia
 
Overleden 
30 augustus Elisabeth van Loo-van der Hoorn   86 jaar
6 september Emiel Spoelder      59 jaar
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kwam men in Nieuwkoop bij De Shelter, 
het clubhuis van de Scouting, terug. Daar 
kregen de deelnemers een overheerlijke 
pannenkoek en kon men gezellig onder 
het genot van een drankje en een sateetje 
in het zonnetje bijpraten. Al met al was 
het een zeer geslaagde dag! De opbrengst 
van de fietstocht gebruiken wij voor het 
onderhoud van de kerk. 

Activiteiten Comité RK Kerk

Gezinsviering
Zondag 22 oktober is er een feestelijke 
viering in Nieuwkoop. We vieren die dag 
Oogstdankdag. De viering begint om 
9.15 uur. We hopen heel veel gezinnen te 
mogen ontmoeten! 

Werkgroep GezinsVieringen

Kinderwoorddienst
De werkgroep is inmiddels bij elkaar 
geweest. Er is een aantal KinderWoord-
Diensten gepland: zondag 3 en zaterdag 
16 december, zondag 14 januari en 
zondag 4 februari. Jullie moeten dus nog 
even geduld hebben!

Werkgroep KinderWoordDienst 

Flos Campi
Dinsdag 29 augustus zijn we begonnen 
met repeteren. We hoopten dat er een 
paar nieuwe leden op de stoep zouden 
staan… Dat was helaas niet het geval….
Zit je in groep 4 of hoger en vind je 

landen en hun noden, gedragen we ons 
als dat ene volk van God, zoals Jezus dat 
van ons gevraagd heeft.

Tineke Uijttewaal en Peter Oorthuizen

Maria tentoonstelling
Tot eind oktober zal die nog te zien zijn 
in het mortuarium van de kerk. Dan 
hebben velen de tentoonstelling gezien. 
Voor degenen die het gemist hebben, of 
degenen die de afbeeldingen met uitleg 
nog eens rustig willen bekijken is er 
van alle afbeeldingen met de uitleg een 
fotoboekje gemaakt. Dit is te bestellen 
via rajau@casema.nl of via de bestellijst 
achter in de kerk. Ze kosten € 17,50 en 
de opbrengst is voor het goede doel: de 
Lourdespot waaruit mensen die graag 
mee willen naar Lourdes maar moeite 
hebben met de financiën kunnen wor-
den bijgestaan.

BCP

Internet (vervolg)
Al eerder noteerden we hier interessante 
sites: www.ontdeknieuwkoop.nl en 
www.rkgroenehart.nl.
In dit vervolg nog een:
Via het internet zijn al onze vieringen tot 
een aantal maanden na de datum van de 
viering te beluisteren. Ga naar 
www.kerkomroep.nl en tik onder 
“plaatsnaam” Nieuwkoop in. Er verschij-
nen dan drie kerken, de christelijk gere-
formeerde kerk, de Hervormde kerk en 
de O.L. Vrouwe Hemelvaart. Als u klikt 
op de kerk waarvan u een uitzending 
wilt horen krijgt u een lijst van vieringen 
te zien. Klink op het symbooltje voor 
“audio afspelen” en u hoort de gekozen 
dienst. U kunt ook zien of er een viering 
bezig is en als u die tijdens de uitzending 
wilt beluisteren klikt u op die regel. De 
diensten kunt u ook opnemen om te 
bewaren. 

De kerkradio is ook te bereiken via de 
eigen website van de federatie. Onder-
aan elke pagina ziet u Kerkradio. Daarop 
klikken en vervolgens de parochiekern 
kiezen die u wilt. In dat geval ziet u niet 
de andere kerken zoals via kerkomroep.
nl maar komt u meteen bij de gekozen 
kerk uit.

zingen leuk? Kom dan op dinsdagavond 
eens een keer meedoen met ons en er-
vaar het zelf! Je bent van harte welkom! 
We repeteren in het Parochiehuis aan de 
Dorpsstraat van 19.00 - 20.00 uur.  
Ouders, aan u de dringende oproep om 
uw kinderen de kans te geven met ons 
mee te komen doen! Wij hebben drin-
gend nieuwe leden nodig! Laat ons niet 
in de steek en zorg dat we door kunnen 
gaan met dit unieke koor dat al bijna 48 
jaar de sterren van de hemel zingt! 

Bestuur en leden Jeugdkoor “Flos Campi” 
Nieuwkoop

MOV uit de startblokken
Even een update van de werkgroep Mis-
sie, Ontwikkeling en Vrede. We schrij-
ven “uit de startblokken”, maar dat is 
niet helemaal waar. We zijn eigenlijk niet 
gestopt tijdens de zomerperiode.

Elders in dit blad leest u wat voor 
leuk evenement we mede organiseren 
rondom de Vastenperiode, namelijk de 
jaarlijkse nationale Pelgrimstocht.  Voor 
onze eigen gemeenschap zijn we al druk 
om het project voor de Adventstijd te 
presenteren. En wat vorig jaar niet gelukt 
is: de Adventsmaaltijd zal er zeker weer 
komen. Van diverse kanten hoorden we 
dat die gemist werd. En dat vonden we 
zelf ook. We hebben nog niet besloten 
welk project gekozen gaat worden. Maar 
een ding is al zeker, door als parochie 
te horen over en te bidden voor andere 

H. Clara parochie 

Gezellig bijkletsen na het fietsen!



Oktober - Mariamaand
Net als de maand mei is oktober 
traditiegetrouw ook de Mariamaand. 
Maria is onze voorspreekster bij Jezus 
en wij leggen onze vragen, noden en 
onze dankbaarheden bij haar neer. Wij 
hopen en vertrouwen erop dat zij naar 
ons luistert, de moeder van ons allen.
De Rozenkrans bidden we met elkaar 
in de kerk op de woensdagen 4, 11, 18 
en 25 oktober om 18.30 uur. Ik hoop u 
te mogen ontmoeten op deze avonden.

Marian Berkhout

Annie Hettinga vrijwilliger 
van het jaar 
Al vanaf 1995 is Annie Hettinga als 
vrijwilliger actief in de parochie(kern) 
H. Nicolaas. De lijst van wat zij in 
deze jaren allemaal heeft gedaan is te 
lang om in zijn geheel te vermelden, 
hieronder een aantal van haar werk-

zaamheden.
- 8 jaar werkgroep Eerste Heilige  

Communie
- 12 jaar werkgroep H. Vormsel
- 8 jaar in de pastoraatsgroep
- 10 jaar parochiesecretariaat
- 16 jaar misroosters maken voor 

Nieuwveen en Zevenhoven en vele 
jaren voor De Regenboog federatie

- Een actieve bijdrage in het parochie-
blad Nieuwveen en later de website 
van De Regenboogfederatie

- De ledenadministratie;
- Diverse commissies en projecten zo-

als; de Torenactie, 150-jarig bestaan, 
ouderenmiddag en jubilea

- Vanaf 2005 coördinator pastorale 
School 

- Vanaf 2014 bestuurslid van de BCP 
vrijwilliger coördinator.

Annie heeft helaas besloten om per 1 
juli van dit jaar haar werkzaamheden 
in onze parochiekern te beëindigen. 
Gezien haar enorme verdiensten is 
besloten om haar aan te wijzen als 
vrijwilliger van het jaar 2017. Tij-
dens de traditionele Nicolaasdag is 
zij in het zonnetje gezet en daarbij 
bedankt voor al hetgeen zij voor de 

Nieuwveen

Nicolaasparochie(kern) heeft gedaan. 
Uiteraard ontving zij bloemen en ook 
de paaskaars van 2017. 

Hierbij nogmaals dank voor jouw ja-
renlange inzet voor de parochie(kern) 
H. Nicolaas. Je weet dat wij, zeker 
gezien jouw kennis en ervaring, toch 
stiekem hopen dat we je in de toe-
komst weer, op welk gebied dan ook als 
vrijwilliger binnen onze parochiekern, 
mogen begroeten.

Namens de BCP, Wim de Boer

Ouderenmiddag
Op 28 oktober wordt er een ouderen-
middag georganiseerd voor parochia-
nen van 65 jaar en ouder. Deze middag 
vindt plaats in de muziekzaal van de 
Ringkant van 14.00 tot 17.00 uur. Begin 
oktober ontvangt u hiervoor een uit-
nodiging waarop staat hoe u zich kunt 
aanmelden.

Allerzielen 
Allerzielen is de dag waarop in de ka-
tholieke kerk alle gestorvenen worden 
herdacht. In onze kerk is dat dit jaar op 
woensdag 1 november om 19.00 uur. 
Wij herdenken dan in onze kerk de 
overledenen van het afgelopen jaar. De 
families worden hiervoor uitgenodigd. 
Na de viering brengen we een bezoek 
aan het kerkhof. Pastor Hoogenbosch 
gaat voor en het Canta Libre koor 
zingt. 

Nel Ammerlaan

Vrijwilligersbarbecue
Jaarlijks worden de vrijwilligers die 
actief zijn in en voor de parochiekern 
H. Nicolaas door de BCP als blijk 
van waardering uitgenodigd voor een 
barbecue. Van de circa 180 vrijwilligers 
had zich meer dan de helft hiervoor 
aangemeld.
Gewoonlijk wordt de barbecue ge-

14

Annie Hettinga vrijwilliger van het jaar
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H. Clara parochie 

houden in de tuin van de pastorie, die 
door onze tuingroep zo mooi wordt 
verzorgd. Echter, het weer zat op 8 
september tegen, het hoosde! Gelukkig 
mogen wij ook Annet en Ton Hoog-
enboom tot de vrijwilligers van onze 
parochiekern rekenen en waren zij zo 
vriendelijk om een hal van hun bedrijf, 
Hoogenboom Staal, ter beschikking te 
stellen.

Nadat Wim de Boer namens de BCP 
en André van Aarle namens het pas-
torale team hun waardering en dank 
hadden uitgesproken voor het werk 
van de vrijwilligers, kon er worden 
aangevallen.
Het werd een bijzonder gezellige 
avond, nogmaals dank aan alle vrijwil-
ligers en in het bijzonder aan Annet en 
Ton die de barbecue mogelijk maakten.

Interview met de kerkwerkers
Hoe groot is de groep?
‘Wij maken de kerk en sacristie schoon 
met 5 personen: Annie, Bana, George, 
Krien en Cor’
Hoe vaak maken jullie de kerk schoon?
‘Dat doen we elke eerste woensdag van 
de maand van 8.00 tot 10.00 uur’
Waarom doe je dit werk?
Annie: ‘Iemand moet het doen’
Bana: ‘Omdat ik het leuk vind’
George: ‘Ik doe het voor God’
Krien: ‘Niet voor mezelf, ik doe het 
voor de gemeenschap’
Cor: ‘Het moet gedaan worden. Het 
moet er netjes uitzien’
Wat houdt het werk in?
‘De vrouwen stoffen de banken, het 
altaar, de verwarming en beelden. De 
mannen stofzuigen de houten vloeren 
waar de banken op staan. De tegelvloer 
en gangpaden worden geveegd en ge-
middeld 1 x per kwartaal gedweild’
Beste mensen, namens de hele ge-
meenschap dankjewel voor jullie inzet!

Verbouwplan pastorie
Alweer enkele jaren geleden is gestart 
met het onderzoek om de gebruiksmo-
gelijkheden van de pastorie te vergro-
ten met als doel betere faciliteiten voor 
een toekomstbestendige en vitale pa-
rochiekern. Het parochiebestuur heeft 
hiervoor toestemming gegeven met als 

randvoorwaarde dat plannen doelma-
tig en sober zouden moeten zijn.

Wij zijn begonnen met een enquête 
waarin alle vrijwilligers en gebruikers 
van de pastorie/kerk is gevraagd hun 
ideeën en wensen kenbaar te maken. 
De resultaten zijn geïnventariseerd 
en er is een concept verbouwingsplan 
gemaakt dat is teruggekoppeld naar 
de indieners van een (enquête) reactie. 
Door de vele activiteiten in het jubile-
umjaar was het (ver)bouwplan tijde-
lijk even geparkeerd, inmiddels is de 
planvorming weer opgepakt.
  
Het nu voorliggende verbouwplan 
houdt in:
- Een zaalruimte van circa 80 m2 

geschikt voor bijeenkomsten zoals 
condoleances koffiedrinken en koor-
repetities.

- Goede toiletruimtes.
- Een secretariaat.
- Een keukenruimte.
- Een entree en garderobe
- Voldoende opbergruimte
- Een opbaarruimte.
- De bovenverdieping geschikt maken 

voor bewoning.
- Eventueel een doorloop van pastorie 

naar sacristie.
 
Het verbouwplan is, na doorrekening 
van de kosten door een extern bureau, 
voorgelegd aan het parochiebestuur. 

Met de BCP is het parochiebestuur van 
mening dat de bouwkundige aanpas-
singen noodzakelijk zijn. Wat van het 
verbouwplan binnen het criterium 
(doelmatig en sober) zal kunnen wor-
den gerealiseerd is nog niet te zeggen. 
Het zal in zijn geheel worden voorge-
legd en besproken met bouwkundigen 
van het bisdom.

Namens de BCP, Wim de Boer

Uitnodiging
U bent welkom bij de gespreksgroepen 
die door de protestantse gemeente van 
Nieuwveen worden gehouden.
Als je het leuk vindt om met anderen 
over je geloof of andere maatschappe-
lijke onderwerpen te praten, is dit een 
mooie kans. 
Dit jaar willen wij actuele onderwer-
pen bespreken. Onder voorbehoud zijn 
de data van de bijeenkomsten: 10-11 
en 24-25 oktober, 7-8 en 21-22 novem-
ber, 12-13 december, 9-10 en 23-24 ja-
nuari, 6-7 en 20-21 februari en tot slot 
6-7 maart. U bent van harte welkom 
op dinsdagmiddag om 14.00 uur of 
op dinsdag-/ woensdagavond om 
20.00 uur.

Voor meer informatie of om u aan 
te melden; j.vervark@ziggo.nl 
(0172) 53 89 77.

Jan Vervark

Vrijwilligersbarbecue
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Noorden

Cantabo zette Maria extra in het zon-
netje. Zondag 10 september hebben 
we Ziekenzondag gevierd. Een mooie 
viering met een lach en een traan en 
inspirerende woorden van pastoor Glas. 
Mag ik dan bij jou als wij op de proef 
worden gesteld?

Op zaterdag 28 oktober vieren we Al-
lerheiligen en op woensdag 1 november 
Allerzielen. Cantabo zingt in beide 
vieringen. Na de viering van Allerzielen 
groeten wij traditiegetrouw onze dier-
bare overledenen tijdens de processie 
over het kerkhof. Naderhand is er voor 
degenen die hier behoefte aan hebben 
een kopje koffie of thee en een luiste-
rend oor. 

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Pater 
Koster en pastor Marjo neerstreken in 
onze pastorie. Marjo had ongeveer haar 
studie afgerond en begon onder de bezie-
lende leiding van Pater Koster aan haar 
pastorale loopbaan. Ze kwamen binnen 
in een turbulente tijd en wisten de storm 
te bedaren. Van een kleine twee-mans 
parochie werd gefuseerd naar de Regen-
boogfederatie en groeide daarna naar 
de Clara en Franciscus parochie. Marjo 
groeide mee als pastor en steun voor veel 
mensen. Op 1 oktober wordt het jubi-
leum van Marjo gevierd tijdens de start 
van de federatie-week in de kerk van 
Langeraar met aansluitend een receptie 
in Parola. Als Noordense Sint Martinus-
parochiekern zijn wij Marjo veel dank 

Martinus deelt mee... 
De eerste herfststorm liet al vroeg van 
zich horen, midden september, code geel 
en oranje werden afgekondigd, wind-
kracht 10 met snelheden tot wel 110 kilo-
meter per uur. Een week eerder werd St. 
Maarten getroffen. Wat een verwoesting 
liet Irma op dit eiland achter! Zullen zij 
onze Nederlandse stormwaarschuwingen 
nog serieus nemen? De orkaan die daar 
over het eiland raasde haalde namelijk 
300 km per uur terwijl hun huizen een 
stuk minder stevig zijn. Tijdens de dins-
dagavondmeditatie moest ik denken aan 
de storm op het meer van Galilea. Jezus 
sliep en zijn leerlingen raakten in paniek 
toen de storm opstak. Het geloof van de 
mensen op St. Maarten werd wel heel erg 
op de proef gesteld. 

De Mariafeesten worden dit jaar op de 
doordeweekse dagen, indien mogelijk, 
extra omlijst. Op vrijdag 8 september 
vierden we het Hoogfeest van Maria 
Geboorte, de verjaardag van Maria.  

verschuldigd en feliciteren we haar van 
harte met dit jubileum!
Waimbaji jubileert ook, de 45 jaar wordt 
aangetikt. Voor een ‘jongerenkoor’ een 
hele leeftijd. Net als vijf jaar geleden 
worden in een aantal vieringen de liedjes 
daarom in een speciaal thema geplaatst. 
Een viering rond Maria, een viering met 
gospelmuziek, een viering met … We 
gaan natuurlijk nog niet alles verklappen, 
laat u verrassen!

De pastoraatsgroep

Allerzielen
Woensdagavond 1 november zal er om 
19.00 uur een viering zijn, ter nagedach-
tenis aan onze overleden parochianen. 
De contactpersonen van de nabestaan-
den van overledenen in het afgelopen 
jaar, zullen hiervoor een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen. Het koor 
Cantabo zal de viering ondersteunen. 
Aansluitend op de viering zullen de 
graven op het verlichte kerkhof gezegend 
worden. Na afloop is iedereen die daar-
aan behoefte heeft, van harte welkom in 
de Jozefzaal voor een kopje koffie of thee 
en een luisterend oor.

Werkgroep Allerzielen

Martinuspenning
Traditiegetrouw zal ook dit jaar weer 
de Martinuspenning uitgereikt worden 
aan een vrijwilliger, die zich belangeloos 
inzet voor onze parochiekern. De pen-
ning wordt uitgereikt na de viering op 12 
november, wanneer wij het St. Marti-
nusfeest vieren. Kent u iemand waarvan 
u vindt dat hij/zij de Martinuspenning 
verdient, dan kunt u dit melden door een 
briefje met naam en reden van voor-
dracht in de brievenbus van de pastorie 
te doen. U kunt ook mailen aan 
ans.van.capel@ziggo.nl 

Uw aanmelding kunt u doen tot  
25 oktober.

Allerzielen

Stil
Staan wij
Bij wat jij in beweging bracht
In hart, in lijf, in leven

Bewogen
Worden wij
Door tranen om wat niet meer is
En door liefde, die steeds is gebleven
 
Licht
Maken wij
Voor jou,
Stil en bewogen

Samen
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Bedevaart naar Zevenhoven 
op Maria Hemelvaart
Op 15 augustus zijn we vierend bijeen 
geweest bij de Lourdesgrot te Zevenho-
ven.
Alhoewel, het weer was een beetje span-
nend, en we moesten uiteindelijk toch 
kiezen om de viering niet buiten bij de 
Lourdesgrot, maar in de kerk te doen, 
want het begon te regenen. De meeste 
fietsers kwamen vanuit onze regio uit 
Uithoorn. De andere parochies, de Nes, 
de Kwakel, Kudelstaart en Aalsmeer 
hadden voor de auto gekozen. Maar 
verder komen er ook altijd nog mensen 
uit omliggende parochies, ik denk dat 
we met bijna 100 mensen waren. Samen 
hadden we een mooie viering, waarbij 
kapelaan Darek voorging. Veel gebeden 
werden aan het papier toevertrouwd 
en voor deze intenties werd tijdens het 
rozenhoedje nog eens extra gebeden, 
toen wel bij de grot, maar bij het laatste 
tientje van de rozenkrans kregen we wel 
heel veel zegen van boven. De ont-
vangst van de dames van de koffie en de 
koster was weer zeer gastvrij. Het is een 
prachtige locatie die uitnodigt tot gebed. 
Ik denk dat veel mensen weer gesterkt 
naar huis zijn gegaan.

Vriendelijke groet, Gerard

Trouwe dienst
In voorgaande edities van Samen-
stromen werd regelmatig aandacht 
geschonken aan de stille werkers in 
onze parochiekern. Van liturgiegroep 
tot schoonmaak, van tuinploeg tot de 
dames van het secretariaat, iedereen 
verdient waardering voor al het werk 
dat belangeloos wordt verzet.                 
Op 10 september echter werden speciaal 
onze kosters eens in het zonnetje gezet. 
Toen 25 jaar geleden koster Joop Lau-

wers te kennen gaf zijn werk als koster 
te gaan beëindigen, moest er gezocht 
worden naar mensen die als vrijwil-
liger dit werk wilden gaan doen. Al snel 
werd er een grote groep mensen bereid 
gevonden om op toerbeurt te assisteren 
in de vieringen. Van lieverlee dunde 
deze groep wel uit, tot er uiteindelijk 
drie mensen overbleven: Dirk Janmaat, 
Gerard van den Ham en Mari v.d. 
Meer. Koor Revival nam het initiatief 
om deze mannen voor het voetlicht te 
halen en hen te bedanken voor zoveel 
jaren tomeloze inzet, want 25 jaar, het is 
niet niks. Aan het einde van de viering 
werden Gerard en Dirk naar voren 
geroepen. Hoewel er bij beiden ondui-
delijkheid bestond over het verzetten 
van de viering en de aanwezigheid van 
dozen gebak met daarop het cijfer 25, 
wisten ze toch niet echt, waarom dit al-
lemaal was. Nadat beide heren namens 
de BCP een bloemetje kregen en een 
bijbehorende cadeaubon, kon Dirk het 
toch niet laten om ook op zijn eigen 
onvolprezen manier het laatste woord 
te hebben en werden er anekdotes 

Zevenhoven

opgehaald over die begintijd. Na een 
welgemeend applaus en een spontaan 
gezongen Lang zullen ze leven, toog het 
gezelschap op de koffie aan.  Een mooie 
viering, een beregezellig samenzijn in 
onze orangerie met koffie en gebak, 
het werd een ochtend met een gouden 
randje. Dit werd volmondig beaamd 
door een bezoeker uit een andere kern: 
“Het is hier altijd zo gezellig, echt een 
warm bad.”  Een mooi compliment, dat 
we in onze zak kunnen steken. Laten 
we dit met z’n allen blijven vasthouden. 
Aan de kosters zal het in ieder geval niet 
liggen. Die plakken er vrolijk nog een 
aantal jaren aan vast!

Bedevaart naar Zevenhoven op Maria Hemelvaart
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Passion
Hoera! Hoera! Aan onze oproep in de 
vorige Samenstromen om figuranten te 
werven voor de fotoshoots van scenes 
uit het lijdensverhaal werd ruimhartig 
gehoor gegeven. Een grote groep pa-
rochianen en gasten uit andere kernen 
bleef na de viering op 10 september lan-
ger, om ons te helpen bij deze fotoshoot. 
Samen met de koorleden van Revival 
en een aantal andere mensen die de 
belangrijke rollen in De Passion vertol-
ken, werd begonnen met de intocht in 
Jeruzalem. Er werd driftig gezwaaid met 
palmtakken bij het naspelen van deze 
scene. Net zo enthousiast werd er mee-
gedaan bij de scene met Pilatus. Op de 
vraag wie er vrijgelaten moest worden, 
wezen de vingers naar Barrabas en werd 
er luidkeels geroepen. Het moet voor 
sommige passanten een vreemd gezicht 
zijn geweest. 

Zo ook op een later moment, toen we 
bij onze Lourdesgrot opnamen aan het 
maken waren. Mensen die even een 
kaarsje wilden aansteken, konden van-
daag niet terecht in de grot, maar bleven 
toch even staan kijken wat we daar wel 
niet aan het doen waren. En het moet 
een vreemd gezicht geweest zijn, de 
‘acteur’ die Jezus verbeeldde, languit 
op het kruis liggend, met een doornen-
kroon op het hoofd, helpers eromheen 
om alles zo goed mogelijk op de foto te 
krijgen. Dankzij de medewerking van 

zovelen hebben we al een groot aantal 
foto’s kunnen maken, die samen het 
verhaal gaan vormen. De Passion 2018 
begint vorm te krijgen!! We houden u 
op de hoogte.

De Kerkwerksters
Bescheiden als deze dames zijn, wil-
len zij niet met naam genoemd wor-
den, tenzij de volledige groep, maar 
dan wordt dit stukje weer erg lang. De 
naam kerkwerksters, bevalt hun prima. 
Misschien een beetje ouderwets, maar 
daar is toch niets mis mee. De voltal-
lige groep bestaat uit 9 vrijwilligers. Een 
vaste groep van 3 mensen maken om de 
3 weken de kerk schoon. Het komt er op 
neer dat ieder eens in de 9 weken aan de 
beurt is. Iedere groep heeft in onderling 
overleg zijn eigen taken. Een van de hele 
groep is coördinator, en vaste invalster. 
Even was het zoeken naar nieuwe 
mensen om de groep weer voltallig te 
krijgen, gelukkig zijn ze daarin geslaagd.
Er komen ook verhalen los van vroeger 
en dan praten wij over 30 en 45 jaar 
geleden.

Zolang zijn deze dames al voor onze 
parochie in de weer. Nog onder pastoor 
Velzenboer en pastoor van Goozen 
waarbij ook de pastorie nog schoonge-
houden werd.  En ook het koperpoetsen 
niet te vergeten, vroeger door meneer 
Lauwers gedaan. Tegenwoordig schittert 
het koperwerk met Pasen en met Kerst-

mis door deze fantastische mensen.
En dat is nog niet alles. Velen van deze 
groep zijn ook wijkcontactpersoon, die 
het blad Samenstromen rondbrengen en 
zij zitten ook in de ziekenbezoekgroep. 
Wij als parochie zijn deze groep heel 
dankbaar en hopen en wensen hen toe 
dat zij nog lang en met voldoening dit 
werk mogen blijven doen.

De pastoraatsgroep  Zevenhoven - 
Nieuwveen

Oktobermaand - Mariamaand 
- Rozenkrans bidden
In de oktobermaand bidden wij iedere 
dinsdagavond om 19.00 uur de rozen-
krans in  de Joh. Geboorte kerk in Ze-
venhoven. Er worden 2 Maria liederen 
gezongen en wij bidden ook de Litanie 
van Maria.     
                   
Op 11 februari 1858 is Maria voor 
het eerst verschenen aan Berna-
dette. Maria herinnerde de mensen 
aan het geheim van het grote ge-
luk: eenvoud - gebed - boete doen 
en het bidden van de rozenkrans.                                                                                              
Iedereen is welkom op deze dinsdag-
avonden. Wij moeten Maria in ere 
houden.

Piet van Veen

Activiteit Orangerie
Woensdag 18 oktober gaan we naar 
het Catharijneconvent in Utrecht. We 
bezoeken daar de Luther tentoonstel-
ling. Die dag zal er ook een korte thea-
tervoorstelling worden gegeven. 
We vertrekken om 9.30 uur vanaf de 
Orangerie met auto’s. Neem deze dag 
uw ov en museum jaarkaart mee.Rond 
17.00 uur zullen we weer terug zijn. 
Opgeven bij Joke jokevtol@gmail.com 
of telf (0172) 53 97 48.

Gerda, Joke en Gerda

H. Clara parochie 

Passion



Dankbaar voor de oogst
Menig moestuintje kende een over-
vloedige oogst dit jaar. Familie en 
buren werden verwend met maaltjes 
bonen en bosjes radijzen en wortelen. 
Sommige moestuinhouders wisten 
ook de Voedselbank te vinden. De 
mensen die niet zonder die steun 
kunnen, zijn hen er dankbaar voor. 
Intussen is ook de grote oogst aan de 
gang, mais, aardappelen, uien en straks 
de spruiten en suikerbieten.  En dan 
is er nog die oogst in ieders leven: 
de vriendschap en liefde, talenten en 
kracht. Soms is die oogst wat karig, 
dan plots weer overvloedig. 

Op zondag 15 oktober danken we de 
Heer van de oogst voor de kiemkracht 
en de groei. Dit zal zijn om 10.00 in de 
Spreng in Oude Wetering. Diaken An-
dré van Aarle, ds. Christa Jonkheer en 
ds. Roos Ritmeester (Remonstrantse 
kerk) zullen daarin voorgaan. 

Allerzielen 2 november
Herfst is het seizoen van oogsten, 
maar ook van loslaten. We sluiten 
het seizoen van groei en bloei af en 
de meeste bomen en struiken maken 
zich op voor een periode van rust. Een 
goed moment om met elkaar stil te 
staan bij leven en dood, bij geboorte 
en afscheid, bij aarde en hemel, bij ver-
gankelijkheid en onvergankelijkheid. 
We denken aan de mensen die we 
moesten loslaten en toch deel blijven 
van ons leven.

Hoogmade/Woubrugge

In onze katholieke kerk hebben we een 
sterke traditie om te bidden voor de 
rust van de zielen van de overledenen. 
In de viering van Allerzielen gedenken 
we hen en bidden we voor ze.

We nodigen iedereen uit voor deze 
gedachtenis van onze dierbare over-
ledenen. De viering is op donderdag-
avond 2 november om 19.00 uur. Na 
de viering trekken we in een stille 
stoet naar het kerkhof, waar we samen 
zullen bidden en de graven worden 
gezegend.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Intenties Allerzielen
Evenals vorig jaar kunnen de namen 
van de overleden familieleden opge-
geven worden vanaf nu tot maandag 
30 oktober a.s. U kunt dit doen door 
een briefje in de brievenbus te doen 
waarop uw naam en de naam van 
de overledene staat met vermelding: 
Allerzielen intentie. Het kan ook via 
e-mail en u kunt op dinsdagmorgen 
tussen 09.30 uur en 10.30 uur op 
het secretariaat komen om deze te 
geven.  Er zijn géén kosten verbonden 
aan de intenties voor Allerzielen. De 
families van overledenen van het af-
gelopen jaar hoeven niets op te geven. 
Zij krijgen een brief en uitnodiging 
met toelichting. De Allerzielenviering 
is op donderdag 2 november om 19.00 
uur in de Onze Lieve Vrouw Geboor-
tekerk te Hoogmade. Achter in de kerk 
kunt u bij binnenkomst een graflicht 
kopen voor € 2,-.
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Een brandend kaarsje
Er leefde eens een brandend kaarsje,
het was liefdevol en wijs.
het wilde de wereld graag verlichten,
pakte zijn koffer en ging op reis.
Hij droeg zijn vlammetje met vreugde
en deelde rijkelijk om zich heen.
De warmte die dan voelbaar werd
stroomde vrij voor iedereen.
De mensen werden hierdoor gelukkig
en vrede was werkelijk in de maak.
Het kaarsje had met zijn intentie
de mens diep in het hart geraakt.
Zonder dat hij in kracht verminderde
straalde hij tot in de lucht.
Waar hij ook maar binnenkwam
sloeg het donker op de vlucht.
Hij keek verwonderd en ontdekte
de afnemende duisternis.
Hij juichte blij en opgetogen:
dat dit de kracht van LIEFDE is!
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Denkt u nog aan de gezinnen van 
de Voedselbank? Op zondag 15 
oktober staan de kratten achterin 
de kerk klaar voor de ontvangst 
van uw gulle gaven.

Welkom seniorenochtend 
11 oktober 
De najaars-seniorenochtend in 
Hoogmade/Woubrugge is op woens-
dag 11 oktober. Hiervoor nodigen 
wij alle senioren van harte uit. Wij 
beginnen de ochtend om 10.00 uur 
in de kerk met de Woord- en Com-
munieviering, waarin pastor Marjo 
Hoogenbosch zal voorgaan. Zang-
groep Nostalgie verzorgt de muzi-
kale begeleiding.

Na de viering bent u welkom in 
gebouw de Stal, Kerkstraat 51, voor 
een gezellig samenzijn met koffie of 
thee en een drankje. Dus deze keer 
niet in Drieluik, omdat basisschool 

Ter Does dit schooljaar Drieluik 
gebruikt voor een kleutergroep in 
verband met de bouw van de nieuwe 
school. In de Stal kunt u weer mooie 
wenskaarten uitzoeken, gemaakt 
door dames van de groep klein 
onderhoud. De opbrengst is voor 
diverse voorzieningen in onze kerk.

De mensen van de bezoekgroep van 
onze parochiekern willen u graag 
helpen om naar de kerk te komen. 
U wordt thuis door ons afgehaald 
als u ons belt voor vervoer. Wilt u in 
Woubrugge bellen naar Nico Koot 
(0172) 51 81 78; in Hoogmade naar 
Theo Nieuwenhuizen (071) 501 88 
21.Wanneer u niet in de gelegenheid 
bent om naar de kerk te komen, 
kunt u meeluisteren via internet 
(www.kerkomroep.nl) of de  
kerkradio. Wij hopen u te ontmoe-
ten op 11 oktober.

Namens de bezoekgroep,
Theo Nieuwenhuizen

H. Franciscus parochie   

Kopij? Iets te melden? 
Nieuws?
Zoals u ziet, is er wederom weinig 
kopij voor de maand oktober aan-
geleverd. Net genoeg om 1 pagina 
te vullen, terwijl we ruimte hebben 
voor 2 pagina’s. Valt er dan helemaal 
niets meer te melden in Hoogmade 
en Woubrugge? Het hoeft geen 
uitgebreid artikel te zijn, een paar 
regels mag ook. Helpt u mee? Het 
mag ook een mooie foto zijn met 
een passende tekst.

het is herfst

ik wandel op het laantje
en dwing mijzelf tot zien
want zien is iets anders
dan kijken
kijken doe ik de hele dag
het vliedende
het snellen van moment
naar moment
zien gaat naar het diepere
stil de tijd de tijd laten
en weten

hoe rood rood is
hoe bruin bruin is
hoe geel geel is
een mozaïek aan kleuren in
enkele bomen bij elkaar gezet
uitbundig tegen lichtend blauw

ik wandel op het laantje
nu ziende wetend
hoe verrassend mooi
dit kunstwerk is

Oeke Kruythof
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Leimuiden/Rijnsaterwoude

Allerzielen in het Licht  
‘Er zijn sterren wier licht de aarde 
slechts bereikt
Lang nadat zij zelf zijn uiteengevallen
Er zijn mensen wier nagedachtenis
Licht geeft in deze wereld
Lang nadat zij van ons zijn heengegaan
Het licht schijnt in de duistere nacht
Op de weg die wij moeten gaan.’

Hannah Szenes

In de donkere herfstmaand november 
– met wind, regen, vallende bladeren – 
vieren wij Allerzielen en hebben wij het 
licht dat in duistere nacht schijnt hard 
nodig. Allerzielen is een  eeuwenoude 
en rijke katholieke traditie, waarbij dier-
bare overledenen worden herdacht. Het 
traditionele bezoek aan het kerkhof na 
de viering was in het verleden veelal een 
donkere en gure aangelegenheid.
In 2010 werd in het Bisdom Rotterdam 
voor het eerst Allerzielen in het Licht 
gevierd, een meer eigentijdse manier 
van gedenken. De parochies Leimuiden/
Rijnsaterwoude en Oudewater hadden 
de primeur. Inmiddels hebben verschil-
lende andere parochies dit voorbeeld 
gevolgd.
Bij Allerzielen in het Licht wordt de 
begraafplaats door heel wat vrijwilligers 
letterlijk en figuurlijk in het licht gezet. 
Er staan vuurkorven en kraampjes met 
warme chocolademelk en bisschops-
wijn. Men kan stilstaan bij het graf, 
maar ook rondlopen en even met elkaar 
praten. Samen je verdriet delen. Wil je 
even alleen zijn, kun je binnenlopen 

in de stiltekapel op het kerkhof (via de 
windluwe achteringang). Uiteraard is er 
ook volop aandacht voor de graven zelf. 
Het is mogelijk de graven te voorzien 
van een lichtje of bloemen. Er liggen 
bloembollen om te planten. Alle graven 
zullen worden gezegend.
In onze parochiekern worden op 2 
november om 19.00 uur de overledenen 
herdacht in een mooie viering in de RK 
kerk Sint Jan de Doper aan de Willem 
van der Veldenweg. In deze viering wor-
den de gestorvenen van het afgelopen 
jaar met name genoemd. Na afloop van 
de viering is vanaf  20.00 uur iedereen - 
jong en oud - welkom om deel te nemen 
aan de activiteiten  rondom Allerzielen 
in het Licht. Wij hopen dat de begraaf-
plaats op Allerzielen een ontmoetings-
plek voor velen zal worden.

Kliederkerk
Op 10 september is het derde seizoen 
van de Kliederkerk begonnen. Ongeveer 
35 kinderen en volwassen kwamen bij 
elkaar in de Ontmoeting in Leimui-
den om te ontdekken dat we allemaal 

anders zijn. En dat we, juist omdat we 
allemaal anders zijn, in staat zijn om 
grootse dingen te doen. Omdat we dit 
doen vanuit één Geest. Het was weer 
een mooie middag (ook door het mooie 
weer) en iedereen ging met energie en 
een gevulde maag naar huis.

Op 8 oktober is de volgende bijeen-
komst. Vanaf half twaalf is iedereen die 
dat wil welkom bij de Woudse Dom in 
Rijnsaterwoude. Het thema is dan Ruth, 
de overgrootmoeder van David en over-
over grootmoeder van Jezus. Om 12.00 
uur beginnen we met het doe-deel en 
uiterlijk 14.00 uur zijn we klaar. Ben je 
nieuwsgierig en weet je niet of het wat 
voor je is? Kom gewoon vrijblijvend 
langs om het een keer te ervaren.

Gerarduskalender 2018
te koop!
Als u voor 2018 nog graag zo'n mooie 
Gerarduskalender wilt, dan kunt u deze 
bestellen bij Sonja Knelange, tel. (0172) 
50 92 21 of carl-en-sonja-knelange@
ziggo.nl. Prijs kalender + schild : € 7,00.

Kliederkerk
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Van Akkoord
Het kinder- en tienerkoor Akkoord is 
weer enthousiast van start gegaan. Een 
aantal leden van het kinderkoor heeft 
de overstap gemaakt naar het tiener-
koor en bij het kinderkoor hebben wij 
3 nieuwe leden kunnen verwelkomen. 
Meer nieuwe leden zijn altijd welkom. 
Vanaf groep 4 en op dinsdagavond om 
18.30 uur!

Op 21 oktober zingt alleen het tiener-
koor tijdens de viering en op 29 oktober 
gaat volledig Akkoord zingen in de 
Ursula. 

Wat wij u verder nog willen vertellen 
is, dat wij op zondag 19 november een 
leuke dag voor de ouderen (gepensi-
oneerden) gaan organiseren van de 
opbrengst van de deurcollecte. Akkoord 
zal dan eerst zingen tijdens de viering 
van 9.15 uur en daarna is het een gezel-
lig samenzijn in de Priester Hendrik-
zaal. Wij zullen voor een leuke invulling 
van die dag zorgen. U gaat nog van 
ons horen hoe u zich kunt aanmelden. 
Noteer alvast de datum in uw agenda: 
19 november.

Uit ‘De Vrolijke Kerk’
Vrouwen 
Een man loopt te wandelen op het 
strand van Scheveningen. Hij is in 
gesprek met God. Terwijl hij zo aan 
het bidden is, zegt God op een gegeven 
moment: 
“Jij bent zo'n fijne gelovige man, je mag 
een wens doen.” – “Oh, echt waar? Ik wil 
dolgraag naar de Antillen, maar ik houd 
niet van vliegen. Kunt u niet een brug 
van hier bouwen, zodat ik er zo heen 
kan rijden?”
- “Tja,” antwoordt God, “dat kan wel, 

Uit ‘Even Nadenken’
Kijk uit met wat je bezit; dat het bezit 
jou niet bezit! Je hoeft de hele wereld 
toch niet te hebben, als je je eigen tuin 
nog niet eens kunt bijhouden.

Jan Boere

Peppelhofviering 
Op vrijdag 6 oktober om 9.30 uur is er 
een eucharistieviering in de Peppelhof. 
De voorganger is pastor B. Bosma.

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St. Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie, 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: (06) 23 57 77 58.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoon-
klapper.

maar denk eens aan de gevolgen die dat 
heeft. De hele natuur moet ik overhoop 
halen. Schepen moeten omvaren enzo-
voort. Heb je niet nog een andere grote 
wens?”

- “Ja, die heb ik,” antwoordt de man. 
“Ik ben nu al drie keer gescheiden. Ik 
probeer ze te begrijpen, maar ik snap 
niets van vrouwen. Waarom moeten ze 
zus en waarom zo? Kunt u me dat niet 
eens uitleggen?”
Waarop God antwoordt: “Wil je een 
vierbaans- of een zesbaansweg op die 
brug?”

Met toestemming van de rechthebbenden 
ontleend aan: J Olsthoom, De vrolijke 
kerk. 90 Goede Herdermoppen uit de 
verzameling van een oud-pastoor. 
Leiderdorp/Zoeterwoude 2016.

- Lief en leed -

Gedoopt
3 september  Lena, dochter van  Malgorzata Ratajska
   Dana, dochter van Stefan Möllers en Sjoukje Brand

Overleden
20 augustus  Jo van Tol     97 jaar

H. Franciscus parochie   

Vergeet de mooie dagen niet!

Want als je ze vergeet komen ze nooit

Meer terug!

Neem jezelf opnieuw helemaal in 

handen.

Vul je hoofd met blijde gedachten,

Je hart met vergevensgezindheid,

tederheid en liefde

en je mond met een lach.

Phil Bosman
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Dinsdagmorgen
Op 10 oktober 9.30 uur is er een viering 
van woord en communie in Oud Ade. 
Voorganger is diaken A. van Aarle. Na 
de viering is er koffie in de pastorie.
Op 24 oktober 9.30 uur is er een eucha-
ristieviering in Oud Ade. Voorganger is 
pastor B. Bosma.
Voorafgaand aan de vieringen op 
dinsdagmorgen is er om 9.15 uur ge-
legenheid voor rozenkransgebed. Er is 
thuiscommunie op 3 en 17 oktober.

Doopviering 
Op zondag 8 oktober om 13.00 uur 
wordt Jelle van der Zwet in Oud Ade 
gedoopt.

Zalving voor ouderen en  
zieken
Al enige keren hebben we in onze 
kerken een gezamenlijke ‘zalving voor 
zieken en ouderen’ beleefd. In de kerk, 
met familie en belangstellenden er 
omheen. De jaren gaan tellen en wegen 
soms zwaar, ons leven is kwetsbaar. De 
leeftijd kan, net zozeer als ziekte, een re-
den zijn om dit sacrament te vragen. We 
willen de gelegenheid geven om tijdens 
een speciale viering de ziekenzalving te 
ontvangen. Dit zal gebeuren op zaterdag 
21 oktober om 11.00 uur ‘s morgens in 
de kerk van Rijpwetering. 

Velen herinneren zich nog het Heilig 
Oliesel, een oude naam voor de zieken-
zalving. Dit Oliesel werd tijdens dagen 
van ziekte zo lang mogelijk uitgesteld. 
Dat komt niet overeen met de bedoeling 
van dit sacrament, daarin beleven we 
dat God met ons is in het leven en dat 
mensen God zoeken in elke levensfase, 

Oud Ade/Rijpwetering

ook de levensfase van de ouderdom.
Na het Tweede Vaticaans Concilie kreeg 
de ziekenzalving daarom een plaats bij 
het ouder worden en het ziek-zijn. We 
ontvangen nu de kracht van Gods nabij-
heid en de helende werking voor de 
gehele mens. Juist wie de last dragen van 
de jaren of de beperkingen van ziekte 
worden uitgenodigd dit sacrament te 
ontvangen, niet omdat het levenseinde 
zou naderen, maar om geheeld en ge-
sterkt verder te gaan.

Het ontvangen van dit sacrament is een 
heel persoonlijke stap. Toch is een sacra-
ment deel van het leven van de gelovige 
gemeenschap. Daarom zouden we het 
zeer op prijs stellen wanneer er kinde-
ren of verzorgers aanwezig kunnen zijn 
bij deze viering. Na de viering kunnen 
we elkaar ontmoeten voor koffie en 
een praatje. Pastoor Glas zal de zieken-
zalving bedienen en diaken Van Aarle 
zal assisteren. Wanneer u vragen heeft: 
Diaken van Aarle, (06) 21 69 32 67. 

Als u mee wilt doen, dan kunt u zich 
aanmelden bij het secretariaat in de 
pastorie van Rijpwetering, tel. (071) 501 
82 78. Dit is geopend op maandag- en 
woensdagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 
uur.

Op zaterdag 21 oktober vervalt de viering 
van 19.00 uur in Rijpwetering, vanwege 
de viering met ziekenzalving ’s morgens.

Doe mee!!
Dit jaar zullen we weer meedoen aan de 
actie Schoenendoos. Dit is een actie die 
in diverse landen georganiseerd wordt, 
waaronder ook in Nederland. Tijdens 
deze actie worden versierde en gevulde 
schoenendozen verzameld en verzon-
den naar kinderen, overal in de wereld, 

die leven in oorlogsgebieden, armoede 
en hongersnood. Het is een unieke 
gelegenheid om iets te kunnen beteke-
nen 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 
uiteraard ook een schoenendoos vullen. 
De inhoud van de schoenendoos mag 
bestaan uit zowel (goede) gebruikte 
als nieuwe spulletjes. Denkt u hierbij 
aan nuttige zaken zoals schoolspullen 
en hygiëne producten, maar ook klein 
speelgoed of een knuffel. Als u het leuk 
vindt om aan deze actie mee te doen, 
dan kunt u een deelnamefolder mee-
nemen. In de folder staan duidelijke 
aanwijzingen en tips. De folders liggen 
achter in de kerken van Oud Ade en 
Rijpwetering. Voor elke gevulde schoe-
nendoos wordt een bijdrage gevraagd 
van € 5,00 euro. Dit bedrag is bestemd 
voor de organisatie- en transportkosten.
Op zondag 29 oktober is er om 11.15 
uur in de kerk van Oud Ade een gezins-
viering. U kunt de schoenendoos dan 
inleveren, maar u kunt dit ook al eerder 
doen bij een van de kerken of bij de 
pastorie. De kinderen van de Kinder-
brug brengen de op school ingezamelde 
dozen naar de kerk.

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

Allerzielenviering
De Allerzielenviering voor Oud Ade én 
Rijpwetering is op woensdag 1 no-
vember om 19.00 uur in Oud Ade met 
medewerking van dameskoor Oud Ade. 
Voorganger is diaken A. van Aarle. We 
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herdenken dan alle overledenen, en in 
het bijzonder degenen die in het afge-
lopen jaar uit onze gemeenschappen 
zijn weggevallen. Parochianen waar-
van het afgelopen jaar een familielid is 
overleden, ontvangen voor deze viering 
een persoonlijke uitnodiging. Maar 
natuurlijk is iedereen van harte welkom. 
Op deze avond zijn beide kerkhoven 
verlicht en worden de graven gezegend.

Het programma is als volgt:

18.15 uur 
Voorafgaand aan de viering in Oud 
Ade worden de graven op het kerkhof 
in Rijpwetering gezegend door dia-
ken Van Aarle. U kunt direct naar het 
kerkhof gaan.

19.00 uur
Allerzielenviering in Oud Ade. Aan-
sluitend worden de graven op het 
kerkhof van Oud Ade gezegend.
Daarna bent u van harte uitgenodigd 
voor koffie en ontmoeting in de kerk 
van Oud Ade. Voor parochianen uit 
Rijpwetering die niet meegaan naar het 
kerkhof staat direct na de viering de 
koffie al klaar.

Pauselijke onderscheiding 
voor mevrouw Nel Wortman
Zaterdag 9 september is mevrouw Nel 
Wortman na afloop van een feestelijke 
eucharistieviering in de O.L.V. Ge-
boortekerk van Rijpwetering onder-
scheiden met de Pauselijke onderschei-
ding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.

Pastoor J. Glas speldde haar de bijbe-
horende versierselen op. Pastoor Glas 

roemde haar vele kwaliteiten en het 
vele werk wat zij voor de gemeenschap 
heeft gedaan en nog steeds heel actief 
doet. En dat alles met volle overgave 
en enthousiasme, al zoveel jaren lang. 
Terecht dat zij hiervoor in het zonnetje 
gezet wordt. Pastoor Glas noemde ook 
het belang van vrijwilligers voor de 
kerk. De heer Jan van Seggelen heeft 
haar namens de parochiegemeenschap 
een mooi boeket bloemen overhan-
digd.

Mevrouw Wortman heeft deze on-
derscheiding ontvangen voor haar 
jarenlange inzet voor de parochiege-
meenschap en de dorpgemeenschap 
van Rijpwetering. Gedurende 8 jaar is 
zij lid geweest van het parochiebestuur, 
zij was één van de eerste vrouwelijke 

bestuursleden van het parochiebestuur. 
Haar huidige vrijwilligerswerkzaamhe-
den voor de parochie zijn o.a. lid van 
het gemengd koor al 48 jaar, bezoek-
groep aan zieken, tevens coördinatie 
van die bezoeken al meer dan 20 jaar, 
bezorgen maandblad Samenstromen, 
koperpoetsclub, wekelijkse verzorging 
bloemen en planten in de kerk al meer 
dan 22 jaar. Naast het vele kerkelijk 
werk heeft hij ook in verschillende 
besturen gezeten zoals o.a. senioren-
comité in Rijpwetering. Vanuit het 
seniorencomité is zij afgevaardigde 
geweest in de Stichting Bejaardenhuis-
vesting, Stichting Ouderen Belangen 
Alkemade, lid van de vrijwilligersgroep 
van terminale thuiszorg, voorzitter van 
de Parochiële Charitas Instelling en 
Stichting Dorpshuis Rijpwetering. 

H. Franciscus parochie   

Onderscheiding voor Nel Wortman

- Lief en leed -

Gedoopt
27 augustus  Ivo Homan, zoon van Vincent Homan en Natasja Weenink

Overleden
27 augustus Wilhelmus Mattheus van der Star     63 jaar
31 augustus Petrus Martinus Joseph Rodenburg     66 jaar
8 september Wilhelmina Maria van Smoorenburg- van der Hulst   91 jaar
9 september Arie Spring in ’t Veld      77 jaar
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Schriftinstuif voor elke 
parochiaan toegankelijk
Vindt u het evangelie soms ook moei-
lijk te begrijpen? Bij de schriftinstuif 
wordt het evangelie van het komende 
weekend met een aantal parochianen 
besproken. Het zijn hele gezellige en 
verrijkende avonden. Het evangelie 
gaat meer leven en zondag zit u met 
een heel ander gevoel in de kerk. 

Zou u ook een keer mee willen doen? 
Welkom op dinsdagavond van 19.30 
tot 21.00 uur in de pastorie van de 
Petruskerk. De bijeenkomsten zijn 
elke week, maar u bent geheel vrij 
om af en toe eens te komen. 

Oecumenische viering
Op zondag 15 oktober is er een oecu-
menische viering in de Sprengkerk, 
Kerstraat 50, Oude Wetering. Diaken 
van Aarle, de dominees Jonkheer 
en Ritmeester zullen in deze viering 
voorgaan. Leuk als er ook veel 
katholieken bij deze viering aan- 
wezig zijn.

Allerzielen
Op woensdag 1 en donderdag 2 no-
vember zullen we de dierbaren die ons 
recentelijk, maar ook hen die ons door 
de jaren heen, zijn ontvallen gedenken 
in een viering. Elders  op onze pagina 
leest u wanneer de vieringen zijn en in 
welke kerken we zullen samenkomen 
om hen in het Licht te zetten.

Taizéviering
Op zaterdagavond 11 november om 
19.00 uur is er een Taizéviering in de 

dagkapel van de Petruskerk. Iedereen 
welkom!

Namens de pastoraatsgroep,
Ellen van der Willik

Rozenkrans bidden
Zoals ieder jaar bidden we ook dit 
jaar weer de rozenkrans in de maand 
oktober. We doen dat op dinsdag en 
donderdag bij aanvang van de viering 
om 9.00 uur. U bent ook van harte 
welkom bij de Mariakapel naast de Hof 
van Alkemade (vrijdags om 9.30 uur).

TV-viering
Zondag 8 oktober is de afsluiting van 
de federatieweek. Dat valt samen met 
de tv-viering. Koor Cadans zal zingen 
en de voorganger is pastoor Glas. LET 
OP: de viering begint om 10.30 uur.

Symposium
Op vrijdag 6 oktober is in onze kerk 
het symposium ‘Voltooid leven, zegen 
of vloek?’ Aanvang 19.30 uur. Vanaf 

18.45 uur bent u welkom. Er is dan 
een ontvangst met koffie/thee. 
Meer informatie kunt u lezen op 
de website.

Allerzielen
Dit jaar vieren we Allerzielen in de 
Mariakerk op woensdag 1 november 
om 19.00 uur m.m.v. het Emanuelkoor 
en in de Petruskerk op donderdag 2 
november m.m.v. Cadans. Voorganger 

Cadans
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in beide vieringen is pastoor Glas.
Aansluitend aan de vieringen zullen 
de graven gezegend worden. Na de 
viering in de Petruskerk komen we 
samen op het kerkhof voor Allerzielen 
in het Licht. Het kerkhof wordt daar 
weer mooi verlicht met kaarsen en 
u kunt er o.a. luisteren naar muziek, 
gedichten lezen en in een van de mor-
tuariakamers zal een stilteruimte zijn 
waar u zich, als u dit wilt, even kunt 
terugtrekken.

Iedereen die het afgelopen jaar een 
dierbare heeft verloren krijgt nog een 
uitnodiging. Die zal gestuurd worden 
naar de bij ons bekende contactpersoon.

Werkgroep Allerzielen/Allerzielen 
in het licht

Gerarduskalender
Heeft u de kalender van 2018 al 
besteld? In de Samenstromen van 
september vindt u de informatie. 
Bestellen kan bij mevrouw Corry van 

H. Franciscus parochie   

IK  HOU  VAN  JOU

Jij betekende zó veel voor mij
jou te moeten missen doet me pijn.

De herinnering aan jouw lieve lach
helpt mij dan weer door de dag.

Jij was de zon in mijn bestaan
nu moet ik zonder jou verdergaan.

Nee…vraag me niet hoe
’t lukt me wel …af en toe.

Soms droom ik weg en denk aan jou
Heerlijk is dat, hoe vind je dat nou?

Dan is er geen plaats voor verdriet
het is een terugblik in de tijd.

Toch moet ik verder, toch moet ik door
ik ben ik in tranen en mis ik jou hoor!

Het verleden geeft me nu de kracht
vooruit te gaan al is het zacht.

Ja jammer genoeg zonder jou 
maar weet dat ik altijd van je hou !!

Dorothé Klein-Verdel

Beek, Kerkweg 18, Roelofarendsveen.  
Telefoon (071) 331 03 15.  
Email: cmbeek@xs4all.nl. 
De prijs van de kalender is € 7,00.

Doordeweekse vieringen 
in oktober
Petruskerk iedere dinsdag en donder-
dag om 9.00 uur en iedere woensdag 
om 7.00 uur. Gogherweide iedere 
vrijdag om 9.30 uur.
Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag 
om 16.00 uur m.u.v. 7 oktober.  
Woensdag 4 oktober om 10.30 uur 
oecumenische dienst.

- Lief en leed -

Overleden
21 augustus Henricus Jacobus Antonio Klein   80 jaar
25 augustus Wijnanda Gerarda Maria Vesseur-Loos  88 jaar
6 september Theodorus Jozef Termeulen    87 jaar
7 september Gerardus Theodorus Bakker   86 jaar 
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Als je rustig doet, heb je meer tijd.
Wacht je, dan duurt-ie een eeuwigheid.
Als je je haast, kom je tijd tekort.
De tijd versláán gebeurt in de sport.

DAT IS GEK. WANT: 

De klok gaat niet sneller en remt niet af of ik nu langzaam loop of in een draf. Zo gaat 
het op heel de wereldbol: de zandloper loopt even langzaam vol. En het heelal, ster-
ren, zon en maan zullen nooit sneller of trager gaan. We krijgen de tijd om te Zijn en 
te Doen, klein en dichtbij of met groot visioen. ’t Wordt avond en morgen, wat je ook 
doet, en steeds kun je denken: is dit goed? Leef je met aandacht of ren je je rot? 
Tijd is ons grootste geschenk van God!

Bron: Marjet de Jong 
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Wat is eigenlijk een 
altaar?

Het altaar is een meubelstuk dat 
in al onze katholieke kerken een 
centrale plek heeft. Het is meestal 
gemaakt van hout en/of natuur-
steen. In deze tijd kom je ze ook 
tegen gemaakt van staal gecombi-
neerd met glas en/of kunststof. Je 
treft het altijd prominent vooraan, 
op het ‘priesterkoor’, in de kerk aan. 
Waarom krijgt dit meubelstuk zo’n 
zichtbare en centrale plek?

Rijk symbool
Vanuit de geschiedenis van de 
kerk leren we dat het altaar Jezus 
Christus zelf is. Maar tegelijk is het 
ook de kribbe en het graf van Jezus. 
Tevens is het ook de tafel waaraan 
Jezus met zijn vrienden zat en zijn 
laatste maaltijd deelde. 
Gezien al deze beelden en symbo-
len zal het duidelijk zijn hoe belang-
rijk het altaar is. Dat heeft daarom 
gevolgen voor de plaatsing, de 
grootte, de vormgeving, de versie-
ring en het gebruik van het altaar.

Als we naar de kerk gaan, gaan 
we daar heen vanwege Jezus.
Daarom heeft het altaar zo’n cen-
trale plek in de kerk. Daarom is er 
ook een (midden)pad dat het mo-
gelijk maakt om in processie op te 
gaan naar de Heer. Bijvoorbeeld als 
we ter communie gaan. Jezus komt 
naar ons en wij gaan naar Hem.
De tafel is zo belangrijk dat wij er 
een witte doek overheen leggen en 
er eigenlijk alleen maar opzetten 
dat wat echt nodig is om met elkaar 
feest te vieren: een boek met de 
teksten voor de liturgie, een beker 
met de wijn en een schaal met het 
brood.

Pastor Bosma

Tijd voor de tijd, versje

Boekentip 

Het boekje ‘Tijd en Ruimte nemen voor… ’ geschreven 
door Jos van Remundt, is een leuk, aansprekend boekje 
voor alle ouders met jonge kinderen over geloven en op-
voeden. Een boekje met korte teksten en praktische tips 
bij tal van onderwerpen; hoofdstukjes gaan bijvoorbeeld 
over tijd en ruimte nemen voor de maaltijd, voor verhalen, 
voor rituelen, voor regels, voor moeilijke momenten, voor 
een goed klimaat thuis, voor gastvrijheid, voor omgaan 
met pesten en nog veel meer. Het kost € 5,00. Je kunt 
het o.a. bestellen via: Berneboek.com. 
Bron: geloventhuis.nl

Knutseltijd

Gezellig samen eten is een belangrijk moment van de dag. Even tijd voor elkaar! 
Tegenwoordig wil iedereen op ieder moment van de dag bereikbaar zijn of zijn 
we bang iets te missen. Knutsel nu een GSM doosje: Geen social media ofwel 
Tijd voor elkaar. Voor het eten stopt iedereen zijn mobiel in dit leuke doosje 
waardoor de aandacht bij het gezin is. 
Beplak een doosje dat groot genoeg is voor alle telefoons met papier (bijv. gekleurd-, 
cadeau- of kaftpapier), versier het tot een gezellig doosje. Succes!
Bron: geloventhuis.nl

En de winnaar is…

Fleur Hoogeveen, van harte gefeliciteerd! Jij hebt deze maand de juiste oplossing 
naar ons gemaild. Veel plezier met je prijsje! 
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Wereldmissiemaand                                       

God is liefde; die liefde mogen wij ontvangen; dankzij Zijn liefde 
kunnen en willen wij die liefde weer uitstralen naar onze me-
demensen. Hiermee willen we twee vormen van naastenliefde 
aandacht geven: Missio én een bijzondere activiteit tijdens de 
Vastenactie 2018.

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke 
Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in 
Burkina Faso. Dit West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, 
maar zeer arm.

De naam Burkina Faso betekent: land van de oprechte mensen. 
Bij gebrek aan inkomstenbronnen waagt een groot deel van de 
bevolking hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Vooral meisjes 
en vrouwen hebben het zwaar: gedwongen huwelijken; beschul-
digingen van hekserij. Om uit deze ellende te komen, vluchten 
ze waarbij ze hun kinderen en familieleden moeten achterlaten. 
245 Vrouwen vinden bescherming en onderdak bij congregaties 
van zusters of in gezinnen van catechisten. Om in hun levenson-
derhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groente, spinnen ze 
katoen en produceren zeep. Langzamerhand is er een gemeen-
schap ontstaan.

De katholieke kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag 
is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn 
van een wereldwijde gemeenschap van mensen die
verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons niet onver-
schillig dat meisjes in Burkina Faso slachtoffer worden van een 
gedwongen huwelijk of dat vrouwen als heks vervolgd worden. 
Daarom steunt Missio Pauselijke Missiewerken de hierboven 
genoemde zusters en de catechistenfamilies.

Help onze medegelovigen in Burkina Faso.
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte 
op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op 
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand,
in Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl.

Federatieve MOV-werkgroep

Nationale pelgrimstocht Vastenactie 
2018 in onze eigen achtertuin

Dat was wel een heel bijzondere uitnodiging die we kregen als 
MOV-groep Clara: ”Willen jullie meedoen met het organiseren 
van de jaarlijkse pelgrimstocht?” Nou, dat hebben we ons geen 
2-maal laten vragen. Ondertussen is er al heel wat voortgang 
geboekt. Volgend jaar op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 
24 maart, midden in de vastentijd, zullen pelgrims vanuit het hele 
land samenkomen om vanuit onze omgeving 3 dagen mee te 
doen aan dit mooie evenement. Er zal gelopen worden tussen 
Woerden, Bodegraven en Noorden. Dat is een mooie gelegen-
heid om te laten zien hoe wij als katholieke gemeenschappen 
ons laten inspireren om onze naasten bij te staan in hun noden. 
Zo kunnen we het thema nu al verklappen: TOT IN HET GROENE 
HART GERAAKT. Omdat het deze keer zo dichtbij gehouden 
wordt, hopen we van harte dat vele parochianen één of meerde-
re dagen zullen meelopen met deze bezinningstocht. Ongeveer 
20 km per dag, dus begin alvast maar met trainen! We houden u 
op de hoogte.

Alvast veel bezinning en loopplezier gewenst!      
MOV Clara-parochie

Stichting Sociaal Noodfonds Kaag 
en Braassem

Woensdag 6 september is met een bijeenkomst in de Ontmoe-
ting te Leimuiden het Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem 
officieel van start gegaan. Aan dit Noodfonds werken een aantal 
diaconieën, parochiële caritas instellingen en Lions binnen de 
gemeente Kaag en Braassem met financiële middelen mee.
Doel van het Noodfonds is het bieden van laagdrempelige tij-
delijke financiële of materiële hulp aan mensen uit de gemeente 
Kaag en Braassem die door omstandigheden plotseling in 
geldnood verkeren.

De beoordeling en uitvoering van de aanvraag wordt, onder ver-
antwoordelijkheid van het stichtingsbestuur, gedaan door een 
daartoe aangewezen medewerker van de sociaal maatschappe-
lijke organisatie De Driemaster.

Dus mocht u noodsignalen opvangen in uw omgeving, verwijs 
deze personen door naar het Noodfonds.
E-mail: aanvraag@noodfondskb.nl.
Telefonisch op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur: 
(06) 83 84 56 77. Voor meer informatie over het Noodfonds: 
www.noodfondskb.nl.

Fried Elstgeest
voorzitter Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem

Omzien naar de ander
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Clara & Franciscus federatie 

Algemeen
18 en 19 november: 
Zondag van de diaconie

Ieder jaar organiseren de PCI-en van de parochiekernen de zon-
dag van de diaconie. Voor u die niet weet waar PCI voor staat: 
Parochiële Caritas Instelling. De PCI-en ondersteunen mensen 
in nood, meestal concreet in financiële nood. Ja, dat komt ook 
in onze streek voor. Maar omdat de PCI-en discreet te werk 
gaan, merken de meeste mensen niets van deze acties.

Eens per jaar slaan de PCI-en de handen ineen en willen zij een 
project dichtbij ondersteunen samen met u!! Op de zondag van 
de diaconie presenteert iedere plaatselijke PCI het doel dat in 
heel de federatie geholpen wordt. Dit jaar hebben de PCI-en 
gekozen voor het bijna startende Hospice Amandi (vert. Kunst 
van beminnen) in Nieuwe Wetering.

Met het opzetten van dit kleinschalig hospice wordt een oude 
wens werkelijkheid. Een warm thuis voor hen die in de laatste 
dagen of weken van hun leven zijn gekomen. Een huis waar een 
mens met goede zorg in alle rust kan sterven.

In het weekend van de diaconie zal in alle kerken worden 
gecollecteerd voor dit hospice. Veel PCI-en zullen de collecte 
flink naar boven afronden en sommigen verdubbelen zelfs het 
collectebedrag!

In de rubriek ‘De ontmoeting’ van dit blad staat een interview 
met bestuurslid en coördinator van Amandi. Komt u allemaal 
18 of 19 november naar een kerk. Vier het leven dat God ons 
schenkt en steun in de betreffende collecte van harte dit hos-
pice!

Diaken André van Aarle

Leeskring Anselm Grün 

Donderdagavond 9 en 23 november wordt er in De Ontmoeting 
in Leimuiden gesproken over het boek ‘Wortelen: weer houvast 
vinden in je leven’ van Anselm Grün. Beide avonden staan o.l.v. 
Ds. Jelis Verschoof en Rita Snoek.

‘Een boek voor mensen op zoek naar de diepere betekenis van 
het leven.’ Waar liggen je wortels? Waar ben je thuis? Een boom 
met zwakke wortels waait om, of wordt ziek. Dat geldt ook voor 
een mens, die wortelt in zijn traditie en voorgeschiedenis. Grün 
maakt duidelijk hoe de levensinstelling van onze voorouders 
houvast kan bieden. Als we gewond zijn geraakt of losgeslagen 
zijn door moderne hectiek, kunnen rituelen ons helpen om weer 
te wortelen, en op te leven. Grün put daarvoor uit de Bijbel en 
uit de kerkelijke traditie.

Aanvang: Beide avonden starten om 20.00 uur  
(koffie vanaf 19.45 uur)
Plaats: De Ontmoeting, Dorpsstraat 51, Leimuiden
Het boek is vanaf 1 oktober verkrijgbaar via de Boekspot  
in de Ontmoeting.
Opgave: Jelis Verschoof, tel. (0172) 10 70 81 of mail 
ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl of via Rita Snoek via  
dichterbijjezelf@gmail.com.

Orgelfietstocht

Op zondag 8 oktober zal de tocht starten bij de Petruskerk na 
de viering en de koffie. Er zal een boekje met beschrijving klaar-
liggen voor de deelnemers.
De tocht gaat eerst richting Leimuiden, waar men orgelspel kan 
beluisteren en de zelf meegebrachte lunch kan opeten onder 
het genot van een kopje koffie/thee. Daarna gaat de tocht 
verder naar de anderen kerken. In tegenstelling tot een vorig 
bericht zal daar geen koffie of thee worden geschonken! 
De organisten spelen steeds een kwartier en zullen dit herha-
len, dus u kunt binnen de hieronder genoemde tijden uw eigen 
tempo bepalen om bij de kerken te komen.

Overzicht tijdschema orgelfietstocht
 
Na de viering en de koffie:
12.15 – 13.15 uur concert met lunch in Leimuiden
13.45 – 14.30 uur concert in Rijpwetering
14.15 – 15.00 uur concert in Oud Ade
14.45 – 15.30 uur concert in Hoogmade



Pastor B. Bosma
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 434 688 45

Diaken A. van Aarle
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 216 932 67

Pastoor J. Glas
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59

Pastor M. Hoogenbosch
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 830 611 93

Pastor H. van de Reep
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349

  ROOSTER OKTOBER 2017

Uitzendingen  
kerkradio H. Clara

Zaterdags om 19.00 uur

Aarlanderveen, Langeraar, 

Nieuwkoop

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  
Rijpwetering - Pastoor van 
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
30 september 
Federatieweek

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

zaterdag  
30 september 
Federatieweek

zondag  
1 oktober
Federatieweek

geen viering (i.v.m. viering 
Parochiezondag in Langeraar)

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Parochiezondag H. Clara (kinder-

woorddienst), Jubileum pastor 
Hoogenbosch

• J. Glas + M. Hoogenbosch + A. van 
Aarle  

geen viering (i.v.m. viering 
Parochiezondag in Langeraar)

geen viering (i.v.m. viering  
Parochiezondag in Langeraar)

geen viering (i.v.m. viering  
Parochiezondag in Langeraar)

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• Patroonsfeest H. Bavo (koffie na de 

viering)
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• B. Bosma  

zondag  
1 oktober
Federatieweek

zaterdag  
7 oktober  
Federatieweek

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Organist/Cantor
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma 

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

zaterdag  
7 oktober  
Federatieweek

zondag  
8 oktober  
Federatieweek

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche
• B. Bosma  

10.00 uur
• Oecumenische viering
• Viering is in de Remonstrantse Kerk
• Voorgangers van alle kerken

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma 

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

geen viering (i.v.m. viering Parochie-
zondag in Roelofarendsveen)

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• Parochiezondag H. Franciscus  

(TV-viering)
• J. Glas  

geen viering (i.v.m. viering Parochie-
zondag in Roelofarendsveen)

geen viering (i.v.m. viering Parochie-
zondag in Roelofarendsveen)

zondag  
8 oktober  
Federatieweek

zaterdag  
14 oktober

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• A. Vijftigschild 

zaterdag  
14 oktober

zondag  
15 oktober

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Om 19.00 uur Marialof (J. Glas)
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• H. van de Reep 

10.30 uur
• Peuter- en Kleuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild  

10.00 uur
• Oecumenische Viering
• Faith
• Viering is in De Spreng (Oude Wetering)
• Oogstdankdag
• Ds. C. Jonkheer + Ds. R. Ritmeester + 

Diaken A. van Aarle  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• M. Hoogenbosch 

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

zondag  
15 oktober

zaterdag  
21 oktober

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Oogstdankdag
• Parochiaan 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Tienerkoor
• Gebedsleider 

11.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gemengd Koor RW
• Gemeenschappelijke ziekenzalving 

(koffie na de viering)
• A. van Aarle + J. Glas 

zaterdag  
21 oktober

zondag  
22 oktober

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Oogstdankdag
• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Oogstdankdag (kinderwoorddienst, 

koffie na de viering)
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Oogstdankdag (koffie na de viering)
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• Oogstdankdag
• A. van Aarle  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Oogstdankdag (koffie na de viering)
• A. Beenakker 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Ankerzondag
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• Parochiaan  

zondag  
22 oktober

zaterdag  
28 oktober  
Allerheiligen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord's Voice
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• Gebedsleider 

zaterdag  
28 oktober  
Allerheiligen

zondag  
29 oktober  
Allerheiligen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche, koffie  

na de viering)
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Parochiaan  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• H. van de Reep 

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

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

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering/Schoenendoosactie
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Glas  

zondag  
29 oktober  
Allerheiligen

woensdag  
1 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Lord's Voice
• B. Bosma 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Canta Libre
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Cantabo
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Dameskoor OA
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

woensdag  
1 november  
Allerzielen

donderdag  
2 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Allegro
• Na de viering koffie in het Paro-

chiehuis
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Caecilia
• B. Bosma 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• St. Caeciliakoor
• A. Vijftigschild  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Cadans
• J. Glas  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• LEF
• M. Hoogenbosch 

donderdag  
2 november  
Allerzielen

zaterdag  
4 november

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• H. van de Reep 

zaterdag  
4 november

zondag  
5 november

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• Parochiaan 

10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist/Cantor
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• Ankerzondag
• B. Bosma  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor + Enjoy
• J. Glas  

zondag  
5 november

wekelijks Iedere woensdag een  
viering om 9.00 uur

Iedere woensdag een 
viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op  
dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur (behalve eens in de 
vier weken)

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

Wekelijks

Uitzendingen  
kerkradio 

Alle vieringen via 

www.kerkomroep.nl 

of via de lokale 

radiouitzendingen



ROOSTER             

Uitzendingen kerkradio 

10 maart 
Hoogmade

24 maart 
Mariakerk Roelofarendsveen

H. CLARA PAROCHIEOKTOBER 2017

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  
Rijpwetering - Pastoor van 
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
30 september 
Federatieweek

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

zaterdag  
30 september 
Federatieweek

zondag  
1 oktober
Federatieweek

geen viering (i.v.m. viering 
Parochiezondag in Langeraar)

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Parochiezondag H. Clara (kinder-

woorddienst), Jubileum pastor 
Hoogenbosch

• J. Glas + M. Hoogenbosch + A. van 
Aarle  

geen viering (i.v.m. viering 
Parochiezondag in Langeraar)

geen viering (i.v.m. viering  
Parochiezondag in Langeraar)

geen viering (i.v.m. viering  
Parochiezondag in Langeraar)

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• Patroonsfeest H. Bavo (koffie na de 

viering)
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• B. Bosma  

zondag  
1 oktober
Federatieweek

zaterdag  
7 oktober  
Federatieweek

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Organist/Cantor
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma 

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

zaterdag  
7 oktober  
Federatieweek

zondag  
8 oktober  
Federatieweek

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche
• B. Bosma  

10.00 uur
• Oecumenische viering
• Viering is in de Remonstrantse Kerk
• Voorgangers van alle kerken

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma 

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

geen viering (i.v.m. viering Parochie-
zondag in Roelofarendsveen)

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• Parochiezondag H. Franciscus  

(TV-viering)
• J. Glas  

geen viering (i.v.m. viering Parochie-
zondag in Roelofarendsveen)

geen viering (i.v.m. viering Parochie-
zondag in Roelofarendsveen)

zondag  
8 oktober  
Federatieweek

zaterdag  
14 oktober

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• A. Vijftigschild 

zaterdag  
14 oktober

zondag  
15 oktober

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Om 19.00 uur Marialof (J. Glas)
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• H. van de Reep 

10.30 uur
• Peuter- en Kleuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild  

10.00 uur
• Oecumenische Viering
• Faith
• Viering is in De Spreng (Oude Wetering)
• Oogstdankdag
• Ds. C. Jonkheer + Ds. R. Ritmeester + 

Diaken A. van Aarle  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• M. Hoogenbosch 

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

zondag  
15 oktober

zaterdag  
21 oktober

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Oogstdankdag
• Parochiaan 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Tienerkoor
• Gebedsleider 

11.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gemengd Koor RW
• Gemeenschappelijke ziekenzalving 

(koffie na de viering)
• A. van Aarle + J. Glas 

zaterdag  
21 oktober

zondag  
22 oktober

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Oogstdankdag
• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Oogstdankdag (kinderwoorddienst, 

koffie na de viering)
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Oogstdankdag (koffie na de viering)
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• Oogstdankdag
• A. van Aarle  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Oogstdankdag (koffie na de viering)
• A. Beenakker 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Ankerzondag
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• Parochiaan  

zondag  
22 oktober

zaterdag  
28 oktober  
Allerheiligen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord's Voice
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• Gebedsleider 

zaterdag  
28 oktober  
Allerheiligen

zondag  
29 oktober  
Allerheiligen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche, koffie  

na de viering)
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Parochiaan  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• H. van de Reep 

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

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

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering/Schoenendoosactie
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Glas  

zondag  
29 oktober  
Allerheiligen

woensdag  
1 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Lord's Voice
• B. Bosma 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Canta Libre
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Cantabo
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Dameskoor OA
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

woensdag  
1 november  
Allerzielen

donderdag  
2 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Allegro
• Na de viering koffie in het Paro-

chiehuis
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Caecilia
• B. Bosma 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• St. Caeciliakoor
• A. Vijftigschild  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Cadans
• J. Glas  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• LEF
• M. Hoogenbosch 

donderdag  
2 november  
Allerzielen

zaterdag  
4 november

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• H. van de Reep 

zaterdag  
4 november

zondag  
5 november

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• Parochiaan 

10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist/Cantor
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• Ankerzondag
• B. Bosma  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor + Enjoy
• J. Glas  

zondag  
5 november

wekelijks Iedere woensdag een  
viering om 9.00 uur

Iedere woensdag een 
viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op  
dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur (behalve eens in de 
vier weken)

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

Wekelijks



OKTOBER 2017 H. FRANCISCUS PAROCHIE
HH. Petrus- & Pauluskerk 
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes 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  
Rijpwetering - Pastoor van 
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
30 september 
Federatieweek

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

zaterdag  
30 september 
Federatieweek

zondag  
1 oktober
Federatieweek

geen viering (i.v.m. viering 
Parochiezondag in Langeraar)

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Parochiezondag H. Clara (kinder-

woorddienst), Jubileum pastor 
Hoogenbosch

• J. Glas + M. Hoogenbosch + A. van 
Aarle  

geen viering (i.v.m. viering 
Parochiezondag in Langeraar)

geen viering (i.v.m. viering  
Parochiezondag in Langeraar)

geen viering (i.v.m. viering  
Parochiezondag in Langeraar)

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• Patroonsfeest H. Bavo (koffie na de 

viering)
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• B. Bosma  

zondag  
1 oktober
Federatieweek

zaterdag  
7 oktober  
Federatieweek

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Organist/Cantor
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma 

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

zaterdag  
7 oktober  
Federatieweek

zondag  
8 oktober  
Federatieweek

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche
• B. Bosma  

10.00 uur
• Oecumenische viering
• Viering is in de Remonstrantse Kerk
• Voorgangers van alle kerken

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma 

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

geen viering (i.v.m. viering Parochie-
zondag in Roelofarendsveen)

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• Parochiezondag H. Franciscus  

(TV-viering)
• J. Glas  

geen viering (i.v.m. viering Parochie-
zondag in Roelofarendsveen)

geen viering (i.v.m. viering Parochie-
zondag in Roelofarendsveen)

zondag  
8 oktober  
Federatieweek

zaterdag  
14 oktober

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• A. Vijftigschild 

zaterdag  
14 oktober

zondag  
15 oktober

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Om 19.00 uur Marialof (J. Glas)
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• H. van de Reep 

10.30 uur
• Peuter- en Kleuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild  

10.00 uur
• Oecumenische Viering
• Faith
• Viering is in De Spreng (Oude Wetering)
• Oogstdankdag
• Ds. C. Jonkheer + Ds. R. Ritmeester + 

Diaken A. van Aarle  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• M. Hoogenbosch 

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

zondag  
15 oktober

zaterdag  
21 oktober

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Oogstdankdag
• Parochiaan 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Tienerkoor
• Gebedsleider 

11.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gemengd Koor RW
• Gemeenschappelijke ziekenzalving 

(koffie na de viering)
• A. van Aarle + J. Glas 

zaterdag  
21 oktober

zondag  
22 oktober

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Oogstdankdag
• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Oogstdankdag (kinderwoorddienst, 

koffie na de viering)
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Oogstdankdag (koffie na de viering)
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• Oogstdankdag
• A. van Aarle  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Oogstdankdag (koffie na de viering)
• A. Beenakker 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Ankerzondag
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• Parochiaan  

zondag  
22 oktober

zaterdag  
28 oktober  
Allerheiligen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord's Voice
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• Gebedsleider 

zaterdag  
28 oktober  
Allerheiligen

zondag  
29 oktober  
Allerheiligen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche, koffie  

na de viering)
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Parochiaan  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• H. van de Reep 

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

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

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering/Schoenendoosactie
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Glas  

zondag  
29 oktober  
Allerheiligen

woensdag  
1 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Lord's Voice
• B. Bosma 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Canta Libre
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Cantabo
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Dameskoor OA
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

woensdag  
1 november  
Allerzielen

donderdag  
2 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Allegro
• Na de viering koffie in het Paro-

chiehuis
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Caecilia
• B. Bosma 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• St. Caeciliakoor
• A. Vijftigschild  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Cadans
• J. Glas  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• LEF
• M. Hoogenbosch 

donderdag  
2 november  
Allerzielen

zaterdag  
4 november

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• H. van de Reep 

zaterdag  
4 november

zondag  
5 november

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• Parochiaan 

10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist/Cantor
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• Ankerzondag
• B. Bosma  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor + Enjoy
• J. Glas  

zondag  
5 november

wekelijks Iedere woensdag een  
viering om 9.00 uur

Iedere woensdag een 
viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op  
dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
een viering om 9.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur (behalve eens in de 
vier weken)

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

Wekelijks
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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: 10.605 exemplaren.
Centrale redactie: Anja Niemöller-van Bentum, 
Harry Veenman,Sonja van Smoorenburg-Kuijf, 
Bep Verdel, Marieke van Gelderen en Pauline 
Chauvet - Kortekaas. 

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. 9 (november 2017) kunt u uiterlijk  
op 16 oktober aanleveren bij uw lokale redactie.  
Het blad verschijnt omstreeks 3 november.

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
aarlanderveen@rkgroenehart.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
langeraar@rkgroenehart.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
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
R.A.J. Aupers (0172) 57 21 40
rajau@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
nieuwveen@rkgroenehart.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
noorden@rkgroenehart.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
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe 
Wetering - H. Petruskerk -   
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk- Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19  
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. (071) 331 09 40
di., do. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.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
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.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, 
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.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 v.d. Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37 
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk  
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
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. (071) 501 82 19
Parochiekernredactie: via secretariaat

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

 

Door Leen



jONgerEn
Inspiratiedag: Hoe jongeren 
Hem volgen 
Inspiratiedag over discipelschap voor vrijwilligers en professio-
nals in het tiener- en jongerenwerk

Voor vrijwilligers, professionals, jongeren en ieder die actief 
is in het tiener- en jongerenwerk houdt Jong Katholiek op 18 
november een inspiratiedag in Utrecht. Een gelegenheid om zelf 
inspiratie op te doen voor het vormgeven van het jongerenwerk 
binnen jouw gemeenschap of parochie. Een dag om van elkaar 
te leren, elkaar te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen.

Leerling zijn
Op deze dag denken we na over wat discipel, leerling van 
Jezus, zijn in onze tijd betekent. Hoe werkte dat eigenlijk tussen 
Jezus en zijn leerlingen? En na Pinksteren tussen de leerlingen 
van Jezus en hun eigen leerlingen? Over de leerlingen van Pau-
lus lezen we in Handelingen en de brieven. Ze kijken van hun 
leermeester af hoe je als christen zou mogen leven. Hoe je bidt, 
hoe je evangeliseert, hoe je dienstbaar wordt.
Ook wij hebben leerlingen. Onze methodes en middelen ver-
schillen nogal van de leraren van toen en tegelijk merken we 
dat ook nu nog het meeste leren gaat naar de wijsheid ‘goed 
voorbeeld doet goed volgen’. Hoe laten wij ons ‘in de kaart 
kijken’ door onze leerlingen? Hoe goed is onze band met hen 
en hoe betekenisvol is dat? En rusten we hen toe om op hun 
beurt leerlingen te maken, leerlingen van Christus? We nodigen 
sprekers en leiders uit, uit de volle breedte van de kerk, om van 
elkaar te leren. We willen allemaal graag leerlingen die groeien, 
wat vraagt dit dan van ons?

Sprekers Michel Remery en Tim Schilling
De eerste twee sprekers zijn inmiddels bekend! Fr. Michel 
Remery, werkzaam voor de raad van Europese Bisschoppen 
en bekend van ‘Twitteren met GOD’, vertelt over best practices 
in Europa. Dr. Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespi-
ritualiteit (CPS) legt de focus op discipelschap anno nu en zal 
samen met andere sprekers een aantal concrete voorbeelden 
introduceren. Deze dag geeft jou nieuwe tools die het tiener- 
jongerenwerk in jouw parochie duurzaam maken en de opbouw 
van de gemeenschap versterken. Hoe kun jij daar als begeleider 
concreet aan meewerken? Deze dag helpt ons een stap verder 
om niet alleen evenementen te organiseren, maar langdurig 
met de jonge generatie in jouw gemeenschap op te trekken, in 
navolging van Christus.

Kort
Datum: Zaterdag 18 november 
Tijd: Deur open 9.30 uur - Start 10.00 uur - Einde 15.00 uur 
Locatie: Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht 
Aanmelden: info@jongkatholiek.nl  
(Voor 10 november in verband met reserveren lunch) 

Agenda   
6 oktober Solid Friends in Noorden
13 oktober Rock Solid in Aarlanderveen
20 oktober Rock Solid in Noorden
27 oktober Rock Solid in Aarlanderveen
29 oktober RKJ in Aarlanderveen

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

Entree: Vrijwillige bijdrage
Deze dag is een initiatief van Jong 
Katholiek, waarin de zeven 
bisdommen samenwerken.

Taizé broeders 
in Nederland 
Half november komen 2 van de Nederlandse broeders uit Taizé 
een weekje naar Nederland. Ze doen verschillende locaties aan 
en op vrijdag 17 november mogen we hen in Rotterdam (na-
mens de gehele provincie Zuid-Holland) verwelkomen. We doen 
dit graag met jullie allemaal samen en jullie zijn dan ook van 
harte uitgenodigd om onderstaand programma, dat we samen 
met de broeders zullen organiseren, bij te wonen.

Programma
17.00 uur  Inloop
17.30 uur  Gezamenlijke maaltijd
18.15 uur  Bijbel inleiding door een broeder van Taizé,  
  met na afloop gespreksgroepjes
20.00 uur  Taizé gebed
21.30 uur  Voor hen die willen afsluiting met thee

Het avondvullende programma is bedoeld voor jongeren tussen 
de 15-35 jaar. Tijdens het gebed is vanzelfsprekend iedereen 
welkom! Als je komt, meldt je dan aan. De link om je aan te 
melden vind je via Facebook, zoek op ‘Taize-broeders in Rotter-
dam’ dan wordt je naar het formulier geleid. Waar: Paradijskerk 
Rotterdam (loopafstand van centraal station, bij overweldigende 
belangstelling wijken we uit naar een andere kerk in het cen-
trum) Kosten: € 5,- voor de gehele avond.


