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Wat is het toch mooi om te zien dat de geoliede machine binnen alle parochies blijft werken. Iedere keer halverwege de maand stroomt de 
mailbox vol met kopij vanuit alle uithoeken van de federatie. Soms komt een bericht dubbel binnen: parochieredactieleden zijn enthousiast 
over zaken als de Vastenactie, de Stille Omgang en de bedevaartreizen naar Lourdes en Banneux. Ook de leden van het pastorale team 
leveren mooie, verdiepende teksten aan en zijn betrokken bij iedere parochiekern. Op deze manier is het op orde brengen van al deze fijne 
teksten een feestje waarmee we graag weer een mooie editie vullen!

In deze editie staan ook weer veel vrijwilligers centraal: De Pastoors de Korte Penning voor Leo en Elleke van Klink en vrijwilligers-
bijeenkomsten met stamppotbuffetten en lunches, rond de etenstafel is een blijk van waardering ook weer een mooie gelegenheid elkaar te 
ontmoeten. Zelfs in De Ontmoeting van deze editie draait het om eten, Roelf Scholma schuift aan bij de Open Tafel in Woubrugge. 
Op naar de vastentijd, met soberheid en bezinning.
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Je hebt van die mensen die op feesten en 
partijen de ene na de andere mop kunnen 
vertellen en dan ook op een, in iedere ge-
val voor mij, onnavolgbare wijze. Je hebt 
het of je hebt het niet.
Ik heb het in ieder geval niet. Ik mag al 
blij zijn als ik een mop kan onthouden om 
de volgende dag nog een keer te kunnen 
vertellen. 

Mijn vader was ook niet zo’n echte mop-
penverteller. Om ze te onthouden schreef 
hij op de achterkant van een sigarendoos-
je steekwoorden. Als we dan op een ver-
jaardag zagen dat hij stiekem dat doosje 
uit zijn binnenzak haalde, er even op keek 
en vervolgens weer weg stopte, wisten wij 
dat er een mop aan kwam.

Wij hebben dat doosje na zijn dood nog 
ergens gevonden. Een van de steekwoor-
den was “toffee”. Daar hoorde het verhaal 
bij dat er een jong meisje in de bioscoop 
naast een oude heer zat. Zij deelde tof-
fees uit aan haar vrienden en vroeg of de 
man er ook een wilde. “Nou graag”, zei 
de man verrast. Even later was de man 
op de vloer iets aan het zoeken, maar kon 
het in het donker zo gauw niet vinden. Het 
meisje zei een beetje geïrriteerd: “Zoekt u 
wat?” ”Ja”, zei de man, “ik heb mijn toffee 
laten vallen”. “Geen probleem”, zei het 
meisje, “ik geef u wel een nieuwe”.  

“Daar gaat het niet om”, zei de man, 
”maar mijn gebit zit er aan vast”.
Altijd succes.

Op termijn heb je ook van die steekwoor-
den voor mensen die ons zijn ontvallen. In 
het begin, vlak na het overlijden vertellen 
we hele verhalen. We komen woorden 
tekort om de kwaliteiten van de overle-
dene te roemen. Na verloop van tijd vatten 
we het meer samen. Soms met maar één 
woord. Bijvoorbeeld: “Dat was nou een 
zorgzame man”. Dan kom je toch tot de 
kern van de zaak. Het is blijkbaar het be-
langrijkste dat je altijd van hem zult blijven 
onthouden.

Zo heb ik bij God als belangrijkste steek-
woord “Vader”. Dat zegt toch eigenlijk 
alles.

Rob Aupers

Wij wensen u veel leesplezier!

De centrale redactie van deze uitgave Bep Verdel-Turk en Marieke van Gelderen
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Wat moet ik kiezen straks bij de verkiezin-
gen? Welke partij gaat de rust brengen? 
Welke kant moet het op in Nederland? 
Moet ik strategisch gaan stemmen?
Zo veel vragen en nog zovele die ik hier 
niet heb opgeschreven. Vragen die aan 
mij worden gesteld en vragen die ik via 
de diverse media voorbij zie komen. 
Onrustige tijden. We voelen ons onrustig, 
misschien zelfs wel bang.

Op zovele plekken is er onrust in de 
wereld en wij worden er allemaal mee 
geconfronteerd. Of het nu de krant, de 
radio, tv, internet of allerlei mobiele com-
municatiemiddelen zijn, het is niet tegen 
te houden, de stroom van negatieve be-
richtgeving. Hoe gaan we hier mee om? 
Zijn er handvatten waarmee wij in deze 
grote boze wereld een punt van rust, een 
plek met een antwoord kunnen vinden?

We zijn op 1 maart met de Aswoensdag 
weer begonnen met onze jaarlijkse peri-
ode van 40 dagen van voorbereiding op 
het vieren van het grootste cadeau dat de 
mensheid is gegeven: Pasen.
Al vele eeuwen vieren wij christenen dat 
ons leven niet eindigt bij de dood. Dat 
door de zelfgave van Jezus voor ons een 
weg is opengebroken naar nieuw leven. 
Al die eeuwen heeft deze gedachte ons 
langs en door vele moeilijke en zelfs 
verschrikkelijke periodes in onze geschie-
denis geleid. De gedachte dat er een God 
bestaat die zo veel van ons, zijn mensen 
houdt dat Hij zijn Zoon heeft gezonden 
om een inspirator te zijn voor vele men-
sen. En het zijn juist deze mensen, uit 

de beginjaren van de kerk, die ons vele 
geschriften nagelaten hebben waarin wij 
iedere keer weer het Woord kunnen horen 
als onze gids door ons leven, de bijbel. 
Een door God geïnspireerd boek dat wij 
in onze traditie voornamelijk in de kerk uit 
lezen als we samen komen om ons geloof 
te vieren.

Door alle eeuwen heen kwamen de men-
sen samen, ieder met zijn of haar eigen 
vragen, vreugdes, verdriet en angsten. Ze 
kwamen samen in hun eigen huizen en 
kwamen samen in kerken.
Zoals bijvoorbeeld in 1848, toen de 
Scheveningse burgerij in de kerk bijeen-
kwam voor een noveen. Bidden voor 
een uitkomst tegen de ernstige cholera-
epidemie die toen vele slachtoffers eiste 
in Scheveningen.
Na de noveen stopte op miraculeuze 
wijze de epidemie, er stierven geen men-
sen meer aan de cholera. Dit mirakel van 
Scheveningen wordt herdacht middels 
een immens mozaïektableau in de heilige 
Antonius Abt kerk te Scheveningen.

Als uw priester mag ik in deze tijd op vele 
verschillende plekken in uw federatie 
voorgaan. En dan mag ik merken dat elke 
parochiekern zijn eigenheid heeft, zijn 
eigen kracht. Hoe verschillende kernen 
door de pastores die mij zijn voorgegaan 
gekneed zijn. Gekneed naar hoe zij zagen 
dat de geloofsgemeenschap er uit zou 
moeten zien. Iedere kern met de kanten 
waar ze minder goed in zijn en de kanten 
waar in ze uitblinken.

Maar allemaal vieren we dezelfde zondag. 
We lezen allemaal dezelfde lezingen in 
dezelfde traditie. Of het nu een gebeds-, 
Woord en Communie- of een Eucharistie-
viering betreft.
Maar hoe komen wij samen? Durven wij 
nog te geloven in een God die wij niet 
kunnen zien? In deze rationale wereld 
waar 1 + 1 alleen maar 2 kan zijn. Durven 
wij nog samen te komen en volmondig 
amen te zeggen wanneer de voorganger 

de viering opent met: “Wij zijn hier bijeen 
in de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest”? Kunnen wij dat nog, net 
als vroeger luid op amen zeggen? Amen, 
ja dat is zo?

Vertrouwend op God, net als vroeger, 
dat Hij bij ons is, met ons meegaat, naar 
ons luistert. Door alle eeuwen heen heeft 
de wereld vele en soms zware lasten op 
onze schouders gelegd. En het is juist het 
geloof geweest in een trouwe, liefdevolle 
Vader, die ons mensen daar doorheen 
trok.

Laten wij in deze 40-dagen tijd ons bezin-
nen op ons amen. Ons gelovig amen. Een 
amen dat komt uit de stilte van ons hart. 
De plek waar we ons verbonden mogen 
weten met de liefdevolle Vader. De plek 
waar wij een antwoord kunnen vinden op 
de vele vragen die ons in deze tijd plagen.
Vragen over: waar moet ik op stemmen? 
Vragen als: wat moeten we met al die 
vreemde mensen die in ons land komen? 
Zitten er terroristen tussen? Komen ze 
onze banen inpikken?

Laten we blijven samenkomen. Samenko-
mend en in stilte onze gebeden voorleg-
gen aan God. Laten we dan antwoorden 
met een zoekend maar overtuigd amen. 
Een amen waaruit spreekt: ik heb niet alle 
antwoorden, maar ik geloof in een drie-
ene-God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
AMEN

Pastor Bouke Bosma

OVERWEGING Pastoraal
Is ons amen een amen?
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Vieren
Glanzen

Ieder jaar is het een bijzonder gebeuren: de Chrismaviering in de 
Goede Week. De bisschop wijdt de oliën die wij nodig hebben 
voor zieken, dopelingen en vormelingen. Het is een plechtig en 
feestelijk gebeuren. De kathedraal zit tjokvol met mensen uit 
het hele bisdom. Niet veel mensen weten wat er gebeurt nadat 
de bisschop de oliën gewijd heeft. Achter de schermen vullen 
vrijwilligers vliegensvlug kleine flesjes met olie voor iedere pa-
rochiekerk. Het is iedere keer een race tegen de klok – met veel 
plezier – maar aan het einde krijgt iedere parochie glanzende 
olie mee voor de eigen kerk. 

Pastor Heleen van de Reep

Aanbidding H. Sacrament in de   
H. Adrianuskerk Langeraar 

Gedurende de Veertigdagentijd (voorbereiding op Pasen) is 
er op woensdagmiddag gelegenheid om te bidden in de H. 
Adrianuskerk in Langeraar. De hoofdingang zal daar voor open 
zijn van 12.00 uur tot 13.00 uur. Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er 
gelegenheid voor stil gebed en aanbidding van het Allerheiligst 
Sacrament. In een mooie monstrans is dit Sacrament uitgesteld. 

Om 12.30 uur begint een kort gebed met psalmen en Schriftle-
zingen. Daarna is er weer stilte. De aanbidding is in de rk traditie 
een oud gebruik. De Rooms-Katholieke Kerk kent vanaf haar 
oorsprong het besef dat Christus werkelijk aanwezig is in de 
Eucharistie. Het is een oud gebruik om een gewijde hostie te 
plaatsen in de monstrans en daarin Christus te aanbidden. Juist 

in deze tijd is dit gebed van 
groot belang. De wereld is 
onrustig en we mogen onze 
gebeden bij Christus neer-
leggen. Iedereen, jong en 
oud, wat en hoe je gelooft, 
is van harte welkom. 
De data zijn: 1 maart (As-
woensdag), 8, 15, 22, 29 
maart en 5 en 12 april 2017.  

Diaken André Van Aarle

KALENDER MAART 2017
7, 14, 21, 28 maart          19.30 uur     H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif

7, 14, 21, 28 maart          19.00 uur     H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

8 maart          19.30 uur     H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif

Avond van Barmhartigheid

Het Jaar van Barmhartigheid ligt achter ons, de barmhartig-
heid zelf natuurlijk niet. God blijft een beroep op ons doen om 
anderen barmhartigheid te bewijzen: liefdevol elkaar bij te staan 
in woord en daad. 
We kunnen echter niet weggeven wat we zelf niet hebben. Als 
we eerlijk zijn, beseffen we dat ook wijzelf die barmhartigheid 
nodig hebben: van de mensen om ons heen, maar zeker ook 
van God. 
Zondagavond 2 april organiseren we daarom een Avond van 
Barmhartigheid. Deze keer in de Emanuelkapel van de Petrus-
kerk in Roelofarendsveen. De viering begint om 19.00 uur. 
Het is een avond met gebed, zang, een Bijbeltekst, uitleg, maar 
ook stilte. Het kan voor u een moment van rust zijn om eens na 
te denken; om eens wat tijd te nemen om die dingen voor God 
te brengen die op dit moment in uw leven spelen. Een mooie 
voorbereiding op het grote feest van Pasen!
Voor degenen die dat willen is dan ook het sacrament van boete 
en verzoening beschikbaar. 
Graag tot ziens!

Pastoor Jack Glas

20 maart: Het feest van de H. Jozef, 
groots in bescheidenheid

De H. Jozef, in de eucharistische gebeden aangeduid met 
bruidegom van Maria, heeft niet de plek die Maria heeft. Hij is op 
de achtergrond. Maar zijn rol in het leven van Maria en Jezus is 
groter dan wij kunne vermoeden. God heeft hem duidelijk naar 
Maria gestuurd. Zijn dag in de kerk is 19 maart. Maar dit jaar is 
dat een zondag.

Wij willen hem daarom met de gehele wereldkerk eren op maan-
dag 20 maart.
In de H. Adrianuskerk is die dag om 19.00 uur is er een plechti-
ge eucharistieviering met alle leden van het pastoraal team. Sluit 
u zich aan en laten wij als gelovigen in deze parochiefederatie 
ons voeden door de Eucharistie!
Allen welkom.

Diaken André Van Aarle
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Clara & Franciscus federatie  

 

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam 
verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de 
Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte 
Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook 
voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met 
andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te 
maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom 
van Banneux.

Binnenkort vinden o.a. de volgende bedevaarten plaats:
•  Een één-daagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017.  

Kosten slechts € 54.-
•  Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van  

vrijdag 19 mei t/m dinsdag 23 mei 2017.  
Kosten slechts € 260.-                                 

•  Een tweedaagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017.  
Kosten slechts € 119.-

Voor opgaven en verdere informatie over het programma en 
overige data kunt u onze brochure raadplegen.

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. (015) 369 31 48 e-mail: paula_opstal@hotmail.com
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. (070) 320 58 72 e-mail: gerard.debruijn@planet.nl
Bezoek ook eens onze website:   
www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl 

LOURDES bedevaart 

Dit jaar niet in oktober maar van 21 t/m 28 september!
Ga ook eens mee op bedevaart naar Lourdes en ervaar wat 
het voor jou kan betekenen.
Bedevaart, maar ook vakantie; altijd gezellige groep voor het 
grootste deel uit onze eigen federatie; groot aanbod activi-
teiten; bepaal zelf waar je aan mee doet; bezoek kathedraal 
Orléans met het verhaal van Jeanne D’Arc; mooie en gezel-
lige busreis; bezoek aan het mooie bergdorpje Rocamadour; 
welkomstviering in Lourdes met eigen groep; excursie naar 
de Pyreneeën; wandeltocht door de bergen; handoplegging in 
het mooie kerkje van Saint Savin; lichtprocessie; Eucharistie 
aan de grot; internationale mis in de ondergrondse kathedraal; 
Sacramentsprocessie; wandeltocht door Lourdes; mooie 
kruisweg op de berg; kleine kruisweg beneden; veel gezellige 
momenten op een van de vele terrasjes; veel mogelijkheden 
om zelf op stap te gaan in Lourdes; goede hotels onderweg; 
hotel in Lourdes vlak bij het Heiligdom; afscheidsviering, be-
zoek aan Bernadette in Nevers enz.
AANBEVOLEN: Ga samen met je kind(eren) of met je ouder(s) 
en heb eens een week onbezorgd tijd voor elkaar.  

Bedevaarten naar Banneux Informatie en aanmelden bij: Bets Verhage: 
betsverhage@ziggo.nl, telefoon 0172-573713

Werkgroep Lourdes bedevaart

Reis mee naar Rome

Dit is een bedevaart van het bisdom Rotterdam. Er is een 
11-daagse reis per touringcar van 12 t/m 22 oktober en een 
8-daagse vliegreis van 14 t/m/ 21 oktober 2017. Er zijn diverse 
informatieavonden gepland. Alle secretariaten hebben infor-
matie gekregen en folders en aanplakbiljetten voor in de kerk. 
Belangstelling? Informeer dan bij het secretariaat van uw kerk.

Stille Omgang, bidden en boete 
doen in de vastentijd
In het hart van de ‘mirakelstad’ Amsterdam zal op zaterdag 18 
maart voor de 135ste maal de Stille Omgang plaatsvinden, om 
het eucharistisch wonder te herdenken dat daar op 15 maart 
1345 plaatsvond. Uniek aan de Omgang is de stilte, opvallend 
in de meest roerige buurt in Amsterdam, het duistere uur en 
de zwijgende verbondenheid van de duizenden christenen die 
in de vastentijd bidden en boete willen doen voor de tekort-
komingen van de mensheid maar ook voor de vrijheid van 
Godsdienst. Het thema dit jaar is: “Voor U in ootmoed, met U 
in geloof, in U de stilte”.

Vanuit de parochies Langeraar, Aarlanderveen,  Leimuiden, 
Rijnsaterwoude en Roelofarendsveen gaan wij ook dit jaar de 
Stille Omgang lopen. Pastoor Glas, pastor Bosma en diaken 
van Aarle gaan met de pelgrims mee.  Voor het vertrek van 
de bus naar Amsterdam is er  om 22.15 uur een kort Lof in 
de Kerk van de H. Adrianus te Langeraar. Om 24.00 uur is de 
Eucharistieviering in de kerk van het Begijnhof waarna de Stille 
Omgang plaatsvindt.

Na terugkeer is er voor de pelgrims uit Langeraar/Aarlander-
veen koffie met een broodje in het Koetshuis, naast de Lange-
raarse Kerk. Voor de pelgrims uit Leimuiden/Rijnsaterwoude/
Roelofarendsveen is dat in Restaurant Keijzer in Leimuiden. 
Kaarten à € 15,- zijn tot 13 maart te verkrijgen:  
Langeraar, Ria van der Vlugt, telefoon: (0172) 60 21 30 of 
(0172) 60 39 07; Aarlanderveen, Leo van Veen, telefoon:  
(0172) 60 41 06; Leimuiden Rijnsaterwoude Roelofarendsveen 
Piet Cozijn, telefoon: (0172) 50 97 26. 

De heer Leo van Veen 
Berkenlaan 65, 2421 EH Nieuwkoop, Tel. (06) 266 617 40.
leo.corrie@casema.nl of langeraar@rkgroenehart.nl
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Verdieping
Land in zicht!

We zijn in volle vaart met het Anker onderweg. De 5e ankerzon-
dag stond in het teken van geven en ontvangen. Communican-
ten werkten met het verhaal waarin Jezus met weinig brood veel 
mensen te eten geeft. De ouders dachten na over het ontvangen 
van de Eerste Heilige Communie. Met nog één Ankerzondag 
te gaan komen de vieringen van Eerste Heilige Communie ook 
in zicht. En daarmee ook de voorbereidingen daarop. In de 
verschillende kernen worden die activiteiten opgenomen door 
vrijwilligers en ouders.

Namens het Anker-kernteam, pastor Marjo Hoogenbosch

Meditatieteksten Veertigdagentijd

Op woensdag 1 maart begint de Veertigdagentijd. Een mooie 
sterkte tijd. Een tijd van versobering. Even van alles minder om 
juist de band met God weer aan te scherpen. We worden opge-
roepen om te vasten. (Hoe gaat u dat invullen deze periode?) Het 
pastoraal team wil u helpen om iedere dag de band met God aan 
te halen. Daarom zullen ieder weekend weer meditatieteksten wor-
den uitgereikt voor de week die volgt. Neemt u die mee? U kunt 
er ook meer meenemen en verspreiden. Maak gebruik van deze 
mooie gelegenheid. Ik wens u een gezegende Veertigdagentijd.

Diaken André van Aarle

Reformatiejaar 

(500 Jaar reformatie) in Nieuwveen 
In het dorp Nieuwveen gaan op zondag twee groepen Chris-
tenen naar hun eigen kerk. De katholieken togen op naar hun 
H. Nicolaaskerk en de protestanten verzamelen zich rond de 
preekstoel in de Ontmoetingskerk. De Reformatie laat diepe 
sporen na. Hoewel wij als Christenen het goed kunnen vinden, 
merken wij op belangrijke momenten dat de geschiedenis ook er 
voor heeft gezorgd dat er scheuringen zijn ontstaan. De laatste 
decennia zoeken wij als Christenen elkaar weer op. Oecumene 
noemen wij dat. En in de loop van de tijd ontdekken wij ook de 
waarden die de verschillende richtingen hebben gebracht. Maar 
ook…….er zijn nog pijnmomenten.

SYMPOSIUM OP 26 APRIL 2017 
IN ONTMOETINGSKERK IN NIEUWVEEN
Kerkstraat 45, 2441 CC Nieuwveen

Dominee Gonja van ’t Kruis en diaken-pastor André van Aarle 
gaan een mini-symposium organiseren. Het thema is: De kracht 
en de pijn van de Oecumene. Sprekers zijn Ds. dr. Arjan Plaisier, 
oud-scriba van de Protestantse kerk in Nederland en Mgr. Dr. 
Jan Hendriks, (hulp) bisschop in Haarlem. De kerk is open om 
19.00 uur en om 19.30 uur begint de avond. U bent allen van 
harte welkom.

Diaken André van Aarle

Wij hebben als bestuur al weer twee keer 
vergaderd en als u dit blad ontvangt zit-
ten we als bestuur al weer voor de derde 
keer bij elkaar. Naast de dagelijkse 
zaken is altijd de toekomst een belang-
rijk thema dat door alle agendapunten 
heenloopt. In juli 2015 is er een evaluatie 
geweest van de eerste 4 jaar H. Francis-
cus parochie in een samenwerkings-
federatie met de H. Clara parochie. 

De conclusie daaruit was:
-  De afgelopen 4 jaar is er veel werk 

verzet.
-  Het parochiebestuur is teveel prak-

tisch bezig geweest, dit ombuigen 
naar meer beleidsmatig.

-  De keuze voor 2 parochies samen in  
1 federatie wordt als positief ervaren.

-  Het huidige beleid van de geoormerk-
te gelden dient te worden voortgezet.

In de afgelopen tijd is er veel aandacht 
geweest voor de financiële administratie. 
Voor het financieel overzichtelijk heeft het 
Bisdom aan de parochies het programma 
‘Navision’ aangeboden waarin de ge-
hele administratie van alle kernen en de 
parochie eenduidig wordt bijgehouden. 
Ook is gestart met het eenduidig in kaart 
brengen van een meerjarig onderhouds-
overzicht voor alle kerken, pastorieën en 
andere bezittingen. Samen met de perso-
neelslasten geeft dit een duidelijk inzicht 
in de langere termijn mogelijkheden van 
onze kernen en de parochie. Door het 
dalende aantal actieve/betrokken paro-
chianen is er steeds minder kerkbezoek 

en zijn er ook minder inkomsten. Vanuit 
het pastoraat wordt gewerkt aan een 
nieuw pastoraal beleidsplan dat inspeelt 
op de huidige situatie. Een kerkgemeen-
schap groeit en bloeit van onderaf. 
Daarom is bij de fusie afgesproken dat 
de beheercommissies van de parochie-
kernen (BCP’s) en de pastoraatsgroepen, 
ook de zaken ter plaatse organiseren en 
beheren. Als we dan zien wat allemaal 
wordt/is gerealiseerd dan is dat ook een 
pluim waard voor alle parochianen en 
alle vrijwilligers. Wilt u iets van uw tijd 
beschikbaar stellen voor de kerkgemeen-
schap. U kunt hiervoor ook terecht bij de 
BCP’s of werkgroepen. Het werk is zeker 
de moeite waard.

Hein de Jong, bestuur H. Franciscus

Bestuursnieuws van de H. Franciscus parochie
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Door: Roelf Scholma

Alle aanwezigen wonen nog zelfstandig 
en komen een of twee keer per maand 
naar de Open Tafel. De gesprekken zijn 
ongedwongen en spontaan. Hier voelt 
iedereen zich gelijk thuis. Ik loop naar een 
van de andere tafels. „Dit is de weduwen 
tafel”, laten de dames me direct weten. 
Het klinkt opgewekt berustend. Ook hier 
is het gesprek niet geforceerd, ik word 
direct opgenomen in de kring van de we-
duwen. De vrijwilligers Cock de Lange en 
Alie van Dijk zijn samen met Tonnie Pell 
de gastvrouwen. „Wat wil je drinken?” Ik 
bestel een witte droge wijn. Mijn tafelge-
noten leggen uit hoe de Open Tafel werkt. 
„Twee keer in de maand is er een open 
tafel. De maaltijd kost € 9,- . Daarvoor 
krijg je een voorgerecht, hoofdgerecht en 
een toetje geserveerd. Het eerste drankje 

is gratis. Wil je meer drinken kan dat. 
Extra consumpties kosten € 1,-.” 

Jannick van Doorn is op woensdag 8 
februari de kok van de avond. „Als het 
even kan probeer ik de Open Tafel in mijn 
rooster te krijgen. Dit is zo gezellig en 
leuk. Ik mag het graag doen.” Hij brengt 
een rijdend buffet binnen en schept de 
borden vol. Zijn handelingen worden door 
mijn tafel nauwlettend gevolgd. „Rode 
kool met appeltjes”, klinkt het tevreden. 
Tonnie, Cock en Alie serveren de volle 
borden uit. „Ik schep liever zelf op”, klinkt 
het ergens achter me. „Als er voor me 
wordt opgeschept is het vaak teveel.” 
Ook de hoeveelheden voedsel die men 
consumeert nemen af bij het ouder wor-
den. We waren actiever toen we jong 
waren dus moeten we op ons gewicht let-
ten om knieën en enkels niet te zwaar te 

„Daar aan die tafel is nog plaats. Ik zou maar gauw gaan zitten anders is er straks geen plaats meer.” Tonnie Pell, namens  

de Stichting Welzijn Ouderen (STIWO), vaste gastvrouw van de Open Tafel in Zorglocatie Woudsoord loopt met me mee. Even 

later ben ik gezellig in gesprek verwikkeld met mijn  tafelgenoten. 

belasten.” Ik leer veel tijdens de smake-
lijke gezellige maaltijd. De internationale 
toestanden in de wereld worden aan 
tafel besproken en iedereen heeft er zo 
zijn eigen mening over. De kleine debat-
jes zijn een genot om naar te luisteren. 
Maar het nieuws van om de hoek krijgt 
de meeste waardering. Na het toetje en 
de koffie nemen we afscheid van elkaar. 
„Tot de volgende keer misschien”, klinkt 
het warm uitnodigend. Ik loop met een 
paar dames naar de auto. „Gezellig vond 
je niet? Gezelliger dan thuis. Ik ben al 
een paar jaar alleen. Als het even kan 
kook ik zelf niet, je bent een uur bezig 
en hebt het in je eentje in 5 minuten op. 
Nee, dan kom ik liever hier naartoe. Veel 
gezelliger en veel socialer. Nou, tot ziens 
dan maar?”   

De ontmoeting  

De Open Tafel, lekker eten,  
aanspraak en gezelligheid
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Koor Lord’s Voice 
Het 40e jubileumjaar van Lord’s Voice 
is nog niet voorbij! In 2016 werd met 
veel enthousiasme een geheel eigentijdse 
versie van The Passion uitgevoerd maar 
ook als sluitstuk staat er een flink project 
op stapel. Nog voor de vakanties, in juni, 
gaan we eenieder die maar wil verrassen 
met het Ameezing Songfestival!

Dit wordt een bijzonder muzikaal 
programma waarbij de hulp en 
zangkriebels van het publiek zeker gaan 
bijdragen aan een hele gezellige avond. 
Omdat bij een songfestival ook een 
gepaste locatie hoort zijn nog op zoek 
naar een flinke ruimte met podium. Ook 
al omdat we dan meer publiek kunnen 
herbergen……want:
Met de opbrengst van dit Ameezing 
Songfestival gaan we twee goede doelen 
steunen, beide ver weg en toch dichtbij: 
het Alpe d’Huzes project van één van de 
eigen koorleden en de stichting EBOO 
in Nairobi, Kenia welke gerund wordt 
door oud-Aarlanderveense Fenneke 
Dijkema.

Over deze doelen, de locatie, aanvang 
en uiteraard de kaartverkoop zullen we 
in de volgende Samenstromen meer 

Aarlanderveen

berichten. Voor nu richten wij onze 
aandacht op de repetities en dus op 
dirigent Nico want: als de muziek begint 
weet je zeker dat je moet gaan zingen!

Vormselwerkgroep 
Aarlanderveen is op zoek 
naar versterking 
 Elk jaar is het voor de kinderen van 
groep 8 mogelijk om het sacrament van 
het Heilig Vormsel te ontvangen. Wij, 
de vormselwerkgroep, begeleiden de 
kinderen in hun voorbereiding hierop. 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
mensen die onze werkgroep willen 
versterken.

Kort voor de zomervakantie houden wij 
een informatiebijeenkomst om ouders 
en kinderen over het Heilig Vormsel te 
informeren. Na de zomervakantie begint 
de echte voorbereiding. De kinderen 
volgen dan een aantal bijeenkomsten die 
hen voorbereiden op het Heilig Vormsel 
in november.

Heeft u interesse om de werkgroep te 
versterken of kent u iemand die dit 
wellicht zou willen doen? Wilt u dan 
mailen naar petrusenpaulus@live.nl 
of neem contact op met één van de 
werkgroepleden.
 
Sandy Beckers, Sandra Hartveld en  
Joke van der Burg

Vastenactie 2017
Dit jaar wil de MOV-werkgroep 
u graag informatie geven over de 
vastenactiecampagne ‘Eilanden van 
hoop in San Salvador’.
Geweld verscheurt de samenleving in 
San Salvador. Met dit Vastenactieproject 
willen wij meehelpen veilige plekken 
te creëren waar kinderen, jongeren en 
volwassenen kunnen leren en spelen.
In onze kern houden we naast de 
gebruikelijke verhaaltjes in de kerk en 

de speciale presentatie, de volgende 
activiteiten:
• zo. 05 mrt. Presentatie van de 

campagnefilm (ruim 12 min.) over dit 
project in San Salvador na de viering 
van 11.15 uur in de kerk.

• zo. 19 mrt. Viooltjes-verkoop na de 
viering van 9.15 uur in ‘t Achterom.

• di. 28 mrt. Klaverjasavond, aanvang 
20.00 uur in ‘t Achterom.

• vr. 31 mrt. Solidariteitsmaaltijd 18.00 
uur in ’t Achterom tot ± 20.00 uur.

Wat betreft de maaltijd: voorheen 
nodigden wij de oudere bewoners 
rondom de kerk en de school in 
Ter Aar uit, naast de vormelingen 
van dit seizoen. Deze groep wordt 
steeds kleiner. Daarom: iedereen die 
belangstelling heeft voor het project én 
het leuk vindt om in een Salvadoraans 
sfeertje o.a. Salvadoraanse gerecht(en) 
voorgeschoteld te krijgen, is écht van 
harte welkom. 

U moet zich hiervoor wel even 
aanmelden bij één van ons. 
Max. aantal deelnemers is 50 en 
VOL IS VOL.

We rekenen bij alle activiteiten op uw 
belangstelling en eerlijk gezegd ook 
op een (vrijwillige) geldelijke bijdrage. 
Elders in deze Samenstromen vindt 
u alle activiteiten voor San Salvador 
binnen de hele federatie.    
Van harte aanbevolen.  

MOV/diaconie-werkgroep 
Betty Staartjes, tel. (0172) 60 46 73 
en Agatha Keijzer, tel. (0172) 60 47 64
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Wereldgebedsdag 3 maart
Dit jaar hopen we samen met de kerken 
van Zevenhoven en Ter Aar de jaarlijkse 
Wereldgebedsdag te vieren. Wereldwijd 
bidden geeft kracht en nieuwe energie. 
Elk jaar staat er een ander land centraal 
en zo willen we dit jaar bidden voor de 
Filippijnen. Gereformeerde kerk Ter Aar 
(bij de brug) 19.30 uur.
Collecte: Ondersteuning van de 
Filippijnen op diverse fronten.

Voedselbank
In tegenstelling tot wat in de vorige 
Samenstromen stond, staan al een 
aantal weken toch de Voedselbank-
kratten achter in de kerk. Pastor Bosma 
heeft ons gevraagd om deze vorm van 
aandacht voor onze medemensen in 
Alphen aan den Rijn en omstreken 
alsnog nieuw leven in te blazen. 

U weet allen dat hier een grote 
behoefte aan is en wij als MOV/
diaconie werkgroep willen hier graag 
ons steentje aan bijdragen. Hopelijk 
denkt u er net zo over. Elke maand 
zullen tijdens een viering de tot dan toe 
verzamelde levensmiddelen als gaven 

H. Clara parochie 

aangedragen worden. Na deze viering 
worden de gevulde kratten naar de 
Voedselbank gebracht. Tot in elk geval 
de zomervakantie gaan we met deze 
inzameling door.      

Betty en Agatha

Voedselbank

Als er moeilijkheden zijn,

als je verdriet hebt of pijn,

als je bang bent, heel erg, of een beetje,

zeg het maar tegen God, want, weet je:

als je blij bent of als je moet huilen,

bij God kun je schuilen.

Wáár je ook bent, wat er ook gebeurt in je leven,

Hij ís er en wil ons hulp en bescherming geven.

God is heel lief, heel groot en heel machtig.

Als je dat echt gelooft, is het leven prachtig.
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Langeraar

Vanuit de beheercommissie
Bij het uitbrengen van dit blad is de 
Actie Kerkbalans, met als motto ‘Mijn 
Kerk verbindt’ ruim een maand aan 
de gang nadat op zaterdagmiddag 21 
januari om 13.00 uur het startsein heeft 
geklonken. In de winterkou heeft na 
de warme woorden van diaken André 
van Aarle, oud elfstedentocht-winnares 
Lenie van der Hoorn symbolisch het 
startsein gegeven. Rondom de vuurkorf 
en met erwtensoep was het een gezellig 
samenzijn van betrokken parochianen.
De Actie Kerkbalans is nog volop aan de 
gang. Ook langs deze weg hopen wij dat 
u ons niet vergeet. Uw financiële bijdra-
ge, hoe klein of groot ook, is van harte 
welkom. Zoals diaken André van Aarle 

al opgemerkte: Kerk en geld, geloof en 
financiën, het zijn geen gemakkelijke 
onderwerpen, maar wel van belang voor 
het voortbestaan van de geloofsgemeen-
schap.
Wij danken u bij voorbaat voor uw 
bijdrage.

Namens de beheercommissie, 
Frank Lek, penningmeester

Wie doet er mee?
Het duurt nog een tijdje, maar de 
slotviering van de Pinksternoveen is in 
onze kerk op zaterdagavond 3 juni. Om 
die viering luister bij te zetten zoeken 
we mensen die graag zingen. Helma Ze-
venhoven wil dirigeren en Corina van 
der Jagt gaat voor de muzikale onder-
steuning zorgen. De drie woensdagen 
die aan de viering vooraf gaan willen 
we oefenen van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Het repertoire wordt zeer afwisselend. 
Iedereen die enthousiast is kan mee 
komen zingen. Aanmelden bij Rina de 
Groot tel. (0172) 60 43 28, ba.degroot@
ziggo.nl of Agatha van Kints tel. (0172) 
60 90 90, wim@vankints.nl.

Gast aan tafel
Al een aantal jaren organiseert de 
werkgroep diaconie Langeraar in de 
vastentijd het project ‘Gast aan tafel’. 
Maar hoe werkt het en wat is de bedoe-
ling? In de vastentijd mogen we ons 
wat meer bewust zijn van de ander en 
is het een goed voornemen om wat tijd 
vrij te maken voor elkaar. De bedoeling 
is om mensen uit eigen omgeving te 
ontmoeten, wat beter te leren kennen en 
een paar uurtjes gezellig samen te zijn. 
U beslist natuurlijk zelf wie u uitno-
digt, maar kijk eens wat verder dan uw 
vriendenkring. Uw buur die niet zoveel 
aanspraak heeft, iemand die u weleens 
ontmoet en wat beter wil leren kennen, 
er is altijd wel iemand die het fijn vindt 

om uitgenodigd te worden. Vertel over 
dit project, spreek een datum en tijd af 
en maak er een gezellige avond van. Het 
eten hoeft geen culinair hoogstandje te 
zijn, een stamppot is ook heerlijk. Bij 
aanmelding (achter in de kerk ligt een 
inschrijfformulier of bij onderstaande 
mensen) krijgt u een mooie kaars met 
een afbeelding van de H. Adrianuskerk 
die aan het begin van de avond kan 
worden ontstoken. Wij wensen u een 
fijne avond.

Marrie Akerboom (0172) 60 31 70, 
Jany Keijzer (0172) 60 43 33 en 
Agatha van Kints (0172) 60 90 90

Presentatie communiekantjes
Vanuit de verschillende parochiekernen 
is een grote groep kinderen en ouders 
met elkaar op weg gegaan voor de voor-
bereiding op de Eerste Heilige Commu-
nie. Alweer 5 Ankerzondagen zijn ze bij 
elkaar geweest in de H. Adrianuskerk. 
Ouders hebben een programma in de 
kerk en de kinderen werken met elkaar 
aan de hand van het projectboek ‘Blijf 
dit doen’ in de Aeresteijnschool. De 
communiekantjes uit Langeraar zullen 
zich voorstellen in de viering van zater-
dag 8 april.

Pastorale raad
Fijn dat er zoveel mensen aanwezig 
waren op de pastorale raad, er moesten 
zelfs stoelen bijgezet worden. Diaken 
Van Aarle sprak over het thema ‘Licht-
punten’. Mensen zijn in beweging, zo 
ook de kerk. Het is makkelijk te zeggen 
wat er allemaal fout gaat, maar de kerk 
van vroeger is anders dan nu. Dit is 
niet erg, maar juist vruchtbaar en goed. 
Daarna kregen we 2 minuten de tijd om 
na te denken over lichtpunten. Enkele 
reacties: vele enthousiaste vrijwilligers, 
familiecatechese project ‘Het Anker’, 
goede contacten met school, gespreks-

Diaken André van Aarle en oud 
elfstedentocht-winnares Lenie van  
der Hoorn
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H. Clara parochie 

groepen, fijn dat mensen mee kunnen 
denken en doen in een avondwake en 
het opstarten van een nieuw koor. Het 
was een waardevolle avond. 
Opmerking van de avond: Alles wat je 
aandacht geeft groeit.

Dit koor zoekt nog zangers…..
Je ziet het, je hoort het (of misschien 
juist niet). Nu nog een leeg koor. Maar 
vanaf 13 maart (in tegenstelling tot de 
eerder aangekondigde 6 maart) gaan 
we hier zingen vanaf deze prachtige 
plaats met een schitterend orgel en een 
waanzinnig goede organist. We hebben 
al een aantal aanmeldingen, maar bij 
ons nieuwe koor is plaats voor iedereen 
vanaf 30 jaar, ook voor jou. En heren, 
uw stemmen zijn ook van harte wel-
kom. Wat zeg ik, onontbeerlijk!
Redenen om te komen: Het is gezellig, 
gezond, je wordt er ontzettend blij van 
en je biedt een prachtige ondersteuning 
aan de liturgie.

Reden om niet te komen? Ik kan niet 
zingen. Maar dan mis je wel wat. Geluk-
kig ben je nooit te oud om te leren, ook 
niet om te zingen. Meld je aan via de 
e-mail langeraar@rkgroenehart.nl,
of tel. (0172) 60 21 30. Wil je meer 
weten? Dan mag je Agnes van Schie of 
mij mailen: agnesvanschie@gmail.com, 
manontersteege@gmail.com. Bellen kan 
ook, tel. (0172) 60 50 36. Graag tot 13 
maart om 20.00 uur in het koor van de 
H. Adrianuskerk. Wim en ik hebben er 
ongelofelijk veel zin in!

Hartelijke groet van Wim Loos en 
Manon ter Steege

- Lief en leed -

Gedoopt
22 januari  Anthonia Hanna Maria van Hameren  
   (roepnaam Amber) dochter van Freddy van Hameren en  
   Linda van Hameren-de Groot

Overleden
12 januari  Henricus Joannes Borst    87 jaar
01 februari  Petrus Johannes Maria Mooijman   90 jaar
02 februari  Hendrika Maria Pietersen-van Capel  93 jaar

Vanaf de Adrianustoren

• Op de woensdagen in de 40-dagentijd is de kerk van 12.00 uur tot 13.00 uur open 
voor stilte en aanbidding. Rond 12.30 uur is er een kort gebed. Loop gerust even 
binnen om tot rust te komen, even te bidden of uw gedachten te laten gaan. 

• Maandag 6 maart is het Koetshuis vanaf 10.00 uur open voor de inloopochtend. 

• Woensdag 8 maart is er van 18.45 tot 20.00 uur Kicala voor kinderen vanaf 7 jaar. 

• Dit jaar besteden we met de vastenactie aandacht aan El Salvador. U leest hier 
meer over in het algemene gedeelte. De melkbussen hangen achter in de kerk voor 
uw giften. Alvast heel hartelijk dank voor uw gave. 

• In de vastentijd zullen de misdienaars u na de viering een meditatievel aanreiken. 
Hierop staat voor elke dag een kleine overdenking/gebed om thuis eens door te 
lezen. 

• Zuster Corrie Keijzer vierde haar 50-jarig kloosterjubileum bij de Zusters van de 
Voorzienigheid. 

• Maandag 20 maart om 19.00 uur is de Eucharistieviering van de Heilige Jozef. 
Pastor Bosma gaat voor en het dameskoor zingt.

Koor Langeraar
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Oecumenische avondgebeden 
in de 40-dagentijd
Op weg naar Pasen.
Woensdagavond 15 maart, 22 maart, 29 
maart en 5 april zijn er in de Hervormde 
kerk van Nieuwkoop weer vespers/ 
avondgebeden. 
Door deze korte vieringen willen wij, 
door lied, gebed, schriftlezing, ons in oe-
cumenisch verband voorbereiden op de 
Stille Week en het grote feest van Pasen.
Aanvang 19.30 uur. U bent van harte 
welkom.

De Gemeenschap van kerken

Pastoors De Korte Penning
Op zaterdagavond na de viering die naar 
18.00 uur was verplaatst werden twee 
mensen eens extra in het zonnetje gezet. 
Het waren Elleke en Leo van Klink die 
beiden de pastoors De Korte penning 
mochten ontvangen, met bijbehorende 
envelop, zoals de pastoors dat jaren 
geleden hadden vastgelegd. Uiteraard 
ontbrak ook het bloemetje niet. Zonder 
alle andere vrijwilligers tekort te doen 
kunnen we wel stellen dat we hier met 
een voor de kerk wel zeer actief echt-
paar van doen hebben. Denk maar aan 
voorbereiding Eerste Heilige Com-
munie, voorbereiding Heilig Vormsel, 
dirigente van Flos Campi, de werkgroe-
pen kinderwoorddienst, gezinsvieringen, 
mooie schilderstukken in de kerk, kindje 
wiegen, collectanten  en nog veel andere 
zaken waar Leo en/of Elleke zich mee 
bezig houden.

Wij vonden het voor dit jaar wel een 
terechte keus. Heeft u iemand op het 
oog die in aanmerking kan komen voor 

de erepenning, dan horen wij dat graag 
van u. 

de BCP

Een bijzonder moment 
Zaterdag 4 februari zaten we, zoals elke 
week, in de kerk. Een uur eerder dan 
gewoonlijk op zaterdagavond, want het 
was de jaarlijkse Vrijwilligersviering en 
er moest na afloop nog gegeten worden. 
Tijdens deze viering wordt elk jaar de 
pastoors De Korte penning uitgereikt 
aan een van de vele vrijwilligers die onze 
parochie rijk is. Dit jaar zouden er zelfs 
twee penningen uitgereikt worden….. 

Heel bijzonder dat wij sámen deze 
onderscheiding in ontvangst mochten 
nemen. Wat we doen voor/in de kerk, 
doen we graag. We hopen er nog heel 
lang mee door te mogen gaan. Dat het zó 
gewaardeerd wordt dat we de pastoors 
De Korte penning uitgereikt kregen doet 
ons goed. Hartelijk dank hiervoor! 
We zien het als een eer en hebben de 
penningen, die zo mooi samen in een 
doosje passen, een ereplaats gegeven in 
ons huis. 

Leo en Elleke van Klink

Wereldgebedsdag 2017
De jaarlijkse viering van de Wereldge-
bedsdag in Nieuwkoop vindt plaats op 
vrijdag 3 maart  in de Remonstrantse 
kerk om 19.30 uur. De viering is voorbe-
reid door vrouwen uit de Filippijnen.

Het thema van de viering is: 
“EERLIJK !?”
Er wordt een collecte gehouden voor een 
drietal projecten op de Filippijnen. We 
hopen dat velen komen om dit met ons 
mee te vieren. 

Werkgroep Wereldgebedsdag

Taizé-viering zondag 5 maart 
in de Hervormde kerk
De eerste Taizé-viering van 2017 is op 
zondag 5 maart om 18.30 uur in de Her-
vormde kerk aan het Reghthuysplein.
Het thema is ‘verschijningen’. In de vo-
rige diensten ging het over verschijnin-
gen van God aan Abraham en Jacob.
De voorganger is ds. Henk-Jan Prosman. 
Muzikale medewerking: muziekgroep 
onder leiding van Saskia ten Have.
Voor ondersteuning van de gemeente-
zang zorgen de ‘Wegerifcantorij’ en een 
zanggroep van de Gereformeerde kerk.
Voorbeden kunt u noteren in het boek, 
dat in de hal van de kerk op een tafel ligt.
Een uur voor de viering, dus om 17.30 
uur, bent u welkom om de liederen in te 
zingen.
Na de viering is er koffie en thee en kun-
nen we elkaar ontmoeten.
De dienst heeft een sterk oecumenisch 
karakter, zoals de vieringen in Taizé 
(Frankrijk) ook worden gekenmerkt. 
Zingt u mee? U bent van harte welkom!

Eerste Heilige Communie
Woensdag 8 maart starten 17 kinderen 
met de voorbereiding op de Eerste Hei-
lige Communie. We hopen er voor hen, 
samen met de ouders, een waardevolle 
tijd van te maken. 

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Gezinsviering
Op zondag 12 maart om 11.15 uur is er 
een gezinsviering in Nieuwkoop met als 
thema “Sta op, wees niet bang!” Pastor 

Nieuwkoop



Bosma gaat deze keer voor. We  hopen 
dat velen van u opstaan en niet bang zijn 
om met ons mee te vieren. Het is een 
viering speciaal voor kinderen, maar de 
ouders en andere parochianen worden 
zeker niet vergeten!

Werkgroep GezinsVieringen

Vrijwilligersavond 
Zaterdagavond 4 februari was het weer 
tijd om al die vrijwilligers van onze pa-
rochiekern te bedanken voor hun inzet. 
Dat deden we met een viering waar pas-
toor Jack Glas en pastor Heleen v.d. Reep 
voorgingen en de Horizon zong. Na de 
viering werden de pastoors De Korte 
penningen uitgereikt en daarna waren 
alle vrijwilligers uitgenodigd voor een 
stamppottenbuffet in het parochiehuis. 
Er waren ruim 90 mensen! Een ruime 
helft van alle vrijwilligers. Het was een 
buitengewoon gezellige avond, waarbij 
doorlopend een diaserie werd getoond 
van actiefoto’s van verschillende groepen 
vrijwilligers. Het eten was klaargemaakt 
door onze superkok Anton van Eimeren 
samen met de altijd gastvrije Anneke 
van Ommeren, de beheerder van ons 
parochiehuis. Zij werden dan ook met 
een geweldig applaus bedankt.
De reacties gaven aan dat het een zeer 
geslaagde avond was.

de BCP

Kinderwoorddienst
De kinderwoorddiensten in maart zijn 
op de eerste en laatste zondag.
Op 5 en 26 maart gaan we werken aan 
ons jaarlijkse project “de Palmpaasstok”. 
Tijdens de viering van Palmpasen doen 
we met onze Palmpaasstokken mee als 
we de intocht van Jezus in Jeruzalem 
nabootsen. We hopen dat dan een lange, 
bontgekleurde stoet, door de kerk zal 

H. Clara parochie 

trekken. Beide vieringen zijn om 9.15 
uur. 

De kinderen gaan na de inleiding van de 
viering mee naar de pastorie. Daar horen 
zij hun eigen verhaal en gaan zij werken 
aan hun Palmpaasstok. Elke week wordt 
een gedeelte hiervan gemaakt.
Dus….kom met je vriendjes en vrien-
dinnetjes met ons meedoen! We maken 
er een paar fijne bijeenkomsten van!
De KinderWoordDienst is speciaal voor-
bereid voor kinderen van groep 1 t/m 
groep 5 (6). 

Werkgroep KinderWoordDienst 

Vanuit de pastoraatsgroep
Wij zijn het nieuwe jaar goed begonnen, 
bijna ieder weekend in januari was er 
iets te vieren in onze kerk. Te beginnen 
met de driekoningenviering op zondag  
8 januari, na afloop was er koffie en drie-
koningenkoek.

Zaterdagavond 14 januari was na de vie-
ring van 19.00 uur de nieuwjaarsreceptie 

en hebben we met elkaar het nieuwe jaar 
ingeluid onder het genot van een glaasje 
bubbels.

Zondag 29 januari was de Kinderzegen, 
tijdens deze viering kregen de kinderen 
de zegen en na afloop was er koffie, thee, 
limonade en iets lekkers speciaal voor de 
kinderen. Het stampottenbuffet voor de 
vrijwilligers op zaterdag 4 februari was 
zeer geslaagd en smaakte heerlijk. Vele 
vrijwilligers hebben hiervan genoten en 
het Parochiehuis was bijna te klein.

Nog even ter informatie:
Na iedere viering van 9.15 uur is er gele-
genheid om gezellig met elkaar koffie of 
thee te drinken achter in de kerk.
Iedere donderdagmorgen is er een vie-
ring om 9.00 uur in de zijkapel, na deze 
viering drinken we koffie in de pastorie.  
Misschien wat voor u? U bent van harte 
welkom. Nu gaan we samen op weg naar 
de vastentijd en daarna het feest van 
Pasen.

- Lief en leed -

Overleden 
23 januari Henk van Koert  85 jaar
2 februari Loes Oostveen-Steenbeek  82 jaar
10 februari Agnes Hoogervorst 86 jaar
10 februari Joop Verlaan 87 jaar
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Winterse Nicolaashof
Een prachtige, besneeuwde parochie-
tuin. Een verstilde sfeer die uitnodigt  
tot wandelen en overpeinzingen.
Misschien denkt u er niet aan in de 
winter, maar loop er tóch eens binnen, 
het is de moeite waard!

Riet Spekman

Vastenactie
Het is weer bijna zover, 1 maart is het 
Aswoensdag en starten we weer op  
weg naar Pasen met ons vastenactie- 
project. Dit jaar is het gericht op het 
Midden-Amerikaanse land El Salvador, 
het meest gewelddadige land ter wereld. 
Vastenactie steunt dit jaar een aantal 
projecten in de hoofdstad San Salvador. 
Projecten die veilige havens bieden in 
de zee van geweld. Projecten die met 
name jongeren een ander perspectief 
willen bieden om te voorkomen dat 
ze kiezen voor een leven als bendelid. 
Kinderen zijn kwetsbaar en een mak-
kelijk doelwit. Daarom is het belangrijk 
bij de kinderen te beginnen, ervoor te 
zorgen dat ze wegblijven bij de bendes. 
We willen uw aandacht vragen voor ons 
vastenactieproject ‘Eilanden van Hoop’ 
en zo ons steentje bijdragen voor de 
sloppenwijken van El Salvador.

Uw bijdrage kunt u geven aan de col-
lectes die worden gehouden op zaterdag 
4 maart, zondag 19 maart en zondag 
9 april. Ook staat er een vastenactie-
bus achter in de kerk en vindt u in de 
Samenstromen de bekende vastenzak-
jes. Namens de MOV-Vastenactiegroep 
willen wij u alvast hartelijk danken voor 
uw bijdrage.

Ria Kennis en Will de Jong
 
Kledingactie Nieuwkoop helpt 
Oost-Europa
In de maand maart start weer de 
kleding inzameling van de werkgroep 
Nieuwkoop helpt Oost-Europa. Alle 
goede, schone baby- kinder- en volwas-
senenkleding kunt u brengen. Ook bed-
dengoed, dekens, babyspullen, knuffels, 
speelgoed en schoeisel zijn welkom.   
De opbrengst is in zijn geheel voor 
projecten in Roemenië en gaat naar 
gebieden in Oost Europa waar de nood 
het hoogst is. Ter plaatse verzorgt de 
kerkelijke instantie voor de verdeling, 
zodat alles goed terecht komt. U kunt 
de kleding en goederen, verpakt in 

vuilniszakken inleveren op de volgende 
adressen:
Iedere woensdagavond in maart 
tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij ge-
bouw `t Anker A.H. Kooistrastraat 29 
in Nieuwveen, tussen 18.00 uur en  
19.00 uur bij de Fam. Bartels Vrijen-
hoek 16 Zevenhoven. Iedere zaterdag 
in maart bij de Fam. Bos, Hogendijk 
5 Nieuwveen. Een groep vrijwilligers 
sorteert en verpakt de kleding.
Als u zich wilt aanmelden als vrijwil-
liger of voor verdere informatie kunt u 
bellen naar Dita Bos (0172) 53 45 13.

Afscheid 
Na 20 jaar trouw de bloemversiering in 
de kerk te hebben verzorgd stopt Henk 
Borst met dit mooie werk. Ook als 
hoofd van de tuingroep van de pastorie-
tuin neemt Henk afscheid.
Wij wensen hem een fijn ‘pensioen’ toe 
en danken hem hartelijk. Elsa Nieuwen-
huijzen neemt de bloemversiering in de 
kerk over, wij wensen haar en haar team 
veel succes en inspiratie.

Marian Berkhout

Nieuwveen

- Lief en leed -

Gedoopt 
29 januari  Kate Saar Piekema

Overleden 
6 februari  Hansje Smals  91 jaar

Kort gezegd

•  Op woensdag 8 maart is er weer een Oecumenia om 14.30 uur in gebouw  
Het Anker.

•  Wilt u een huispaaskaars? Deze kunt u op donderdagmorgen bij het secretariaat 
bestellen (uiterlijk 9 maart)

•  Dinsdag 4 april om 13.30 uur gaan we ervoor zorgen dat het zilver er met Pasen 
weer prachtig uit ziet. Wie helpt met zilverpoetsen?
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Noorden

stromen alle informatie. Wel vragen 
we nu vast aandacht voor de Chrisma-
viering op 12 april in Rotterdam. 
Tijdens die viering worden voor het 
hele bisdom de oliën gewijd die in de 
parochies gebruikt worden tijdens doop 
en ziekenzalving. Wilt u deze sfeervolle 
viering namens onze parochie bijwonen 
en namens ons de oliën in ontvangst 
nemen, meldt u dan aan bij het paro-
chiesecretariaat of de pastoraatsgroep.

Pastor Van de Reep begint inmid-
dels haar draai in onze parochiekern 
te vinden en heeft al een groot aantal 
huisbezoeken gedaan. Mocht u behoefte 
hebben aan een persoonlijk gesprek 
met pastor Van de Reep, neemt u dan 
contact op met het secretariaat, de 
pastoraatsgroep of neem rechtstreeks 
contact met haar op, haar emailadres 
staat in de kolom naast het vieringen-
rooster. Helaas is zij nog niet zoveel in 
de gelegenheid geweest om in Noorden 
voor te gaan. De roostermaker probeert 
het rooster hier op aan te passen, maar 
moet daarin ook met andere factoren 

Martinus deelt mee… 
In de vorige Samenstromen schreven 
we het al, we bevinden ons nu in een 
kerkelijk rustige periode tussen Kerst 
en Pasen. In het dorp zien we af en toe 
wat schaatsers als het gevroren heeft, 
worden voorzichtig wat sneeuwpoppen 
gemaakt van de spaarzame sneeuw en 
nemen wij weer afscheid van dorps-
genoten. Sinds Allerzielen hebben wij 
al van 9 dierbaren afscheid moeten 
nemen. Het is goed om te zien dat onze 
kerk daarin een plaats van ontmoeting, 
bemoediging en troost mag zijn. Laten 
we ons samen in blijven spannen om dit 
zo te houden. 
Een goed voorbeeld van de gezamen-
lijke inspanning is de klusdag. Op 25 
maart worden er weer vele grotere en 
kleinere klussen in en rond de kerk aan-
gepakt. U hoeft niet bijzonder technisch 
of superhandig te zijn. Vele handen 
maken het werk onder professionele 
leiding sowieso lichter.

Op woensdag 1 maart begint met As-
woensdag de vasten, de voorbereidings-
tijd naar Pasen. In onze kerk is ook weer 
gelegenheid om een askruisje te ont-
vangen. De as is zoals u weet afkomstig 
van de palmtakjes van vorig jaar. Wilt u 
uw palmtakjes inleveren in het weekend 
van 26 februari? De nieuwe palmtakjes 
krijgt u tijdens de viering van Palm-
zondag op 9 april. Onze kerk zal dan 
al grotendeels voorbereid zijn op de 
uitvoering van de Passion. Wegens de 
grote vraag naar kaarten is besloten om 
ook een matinee uit te voeren om 3 uur 
’s middags. Elders in de Samenstromen 
vindt u meer informatie of anders op 
de posters en de facebookpagina van 
Waimbaji.

Over de vieringen van de Goede of 
Stille week volgt in de volgende Samen-

rekening houden zoals de verdeling van 
de eucharistievieringen over alle paro-
chiekernen, vrije dagen, etc. Binnen de 
pastoraatsgroep zijn wij in ieder geval 
blij met haar inzet en positivisme. 

De pastoraatsgroep

Regenboogviering
Zondag 29 januari stond tijdens de 
Regenboogviering het bijbelverhaal 
van de kinderzegen centraal. We lazen 
het verhaal over Jezus die de kinderen 
bij hem riep. Jezus vertelt de kinderen 
dat zij belangrijk zijn en hij geeft ze 
de zegen. Na het verhaal gingen alle 
kinderen bij elkaar zitten en lieten we 
elkaar spullen zien die we meegenomen 
hadden van thuis. We hadden allemaal 
iets meegenomen wat met de kerk en 
geloven te maken had. We lieten elkaar 
kruisjes zien, de bijbel, doopkaarsen 
en er was ook iemand die foto’s van 
haar eigen doop mee had genomen. We 
bekeken het kerkgebouw en herkenden 
de paaskaars, doopvont en bewonder-
den de glas in lood ramen. Met elkaar 

Regenboogviering
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stonden we stil bij het geloven en het 
naar de kerk gaan. Natuurlijk zongen we 
onze Regenboogviering - liedjes. Veel 
van de kinderen kennen de liedjes in-
middels heel goed en zingen hard mee. 
Aan het nieuwe Onze Vader moeten we 
nog wel even wennen, maar die leren 
we ook nog wel. Onze volgende viering 
is 2 april. Alle kinderen vanaf ongeveer 
3 jaar zijn van harte uitgenodigd. Maar 
ook volwassenen die deze leuke viering 
wel eens mee willen maken, zijn natuur-
lijk van harte welkom.  

Terugblik Kindje Wiegen 2016 
De mooie kerststal is weer afgebroken 
en de kerstgroepbeelden zorgvuldig 
opgeruimd. Wij kijken terug op een 
zeer geslaagd Kindje Wiegen. De kerk 
was tweede kerstdag goed gevuld met 
mensen en kinderen die van het verhaal 

hebben genoten. Wij willen nogmaals 
iedereen bedanken die dit mogelijk 
heeft gemaakt. Familie van Koert voor 

de mandarijnen, Wout van der Zwet, 
Roland, Jan Tersteeg en Jan Aartman 
voor het opbouwen van het huisje. 
Pauline van Capel en Kim Kas voor 
het schminken en Jan Tersteeg voor 
het fotograferen. Daarnaast bedanken 
we ook Eric van Spijker en Emily voor 
het voorlezen. En natuurlijk Ronald en 
Melanie met hun zoontje Xavi, die mee 
wilden spelen in het kerstverhaal als Jo-
zef, Maria en het kindje Jezus en verder 
alle andere spelers die een rol hebben 
gespeeld. Jullie deden het fantastisch, 
we hebben van jullie genoten! 

Werkgroep Kindje Wiegen

- Lief en leed -

Overleden 
29-11-2016  Dick Lek  68 jaar
01-12-2016  Els Lelieveld-Pietersen 84 jaar
15-01-2017 Siem de Jong 67 jaar
24-01-2017 Hennie Kuijf-v.d Zwet  87 jaar
28-02-2017 Riet Hoogeveen-Schutter  83 jaar
31-01-2017 Bep Douven-van Koert 88 jaar
02-02-2017 Dhr. v.d. Wal 72 jaar
03-02-2017 Ans Tersteeg 67 jaar

Lente
 

De winter is voorbij

De lente komt eraan

De dagen worden langer

De kou is weg gegaan

De bloempjes komen op

De knopjes komen uit

De lammetjes dartelen rond

De vogels zingen luid

Kerststal
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e-mail 
Met het verschijnen van de nieuwe web-
site zijn ook e-mailadressen aangepast. 
Voor alle kernen geldt dat eerst de naam 
van de kern wordt genoemd en daarna 
@rkgroenehart.nl

Het e-mail van het secretariaat:  
zevenhoven@rkgroenehart.nl

Van de BCP
U heeft er al van alles over kunnen 
lezen, de Kerkbalans. In de Samenstro-
men, op de website, overal  kwam u de 
informatie tegen over deze actie, die 
erop gericht is om onze gemeenschap 
financieel gezond te houden.
Op zaterdag 21 januari  werden om 
13.00 uur overal in onze parochie de 
kerkklokken geluid als startsignaal voor 
de actie Kerkbalans. Voorafgaand aan 
dit moment werden alle medewerkers 
van onze parochiekern uitgenodigd om 
in de pastorie al hun spullen in ont-
vangst te komen nemen en gezamenlijk 
te lunchen. Grappig was het om te zien 
dat sommige lopers van elkaar niet wis-
ten dat de ander ook op pad ging met 
de enveloppen. Wat dan wel weer opviel 
was dat er, behalve Dirk Janmaat en 
Gerard van den Ham, alleen maar vrou-
wen aan tafel  zaten. Inmiddels zijn alle 
lopers al weer langs de deuren gegaan 

om de enveloppen met de toezeggingen 
op te halen en mag onze penningmees-
ter de toegezegde bijdragen  bijschrijven 
op de bankrekening. 

Dank aan al die parochianen die hun 
binding met onze H. Johannes Geboor-
tekerk vertaalden in hun financiële 
bijdrage aan de actie Kerkbalans. En na-
tuurlijk aan onze trouwe medewerkers, 
die in deze weken op pad zijn geweest.

Heilig Vormsel 
zaterdag 28 januari
Chris, Levi-Sophie en Ilse hebben het 
Heilig Vormsel ontvangen. Wij hebben 
nog een bijeenkomst na het vormen, 
daarna gaan de vormelingen helpen bij 
de soberheidsmaaltijd op 17 maart in  
de Orangerie en de afsluiting de Vuur-
doop in Rotterdam.

Soberheidsmaaltijd
Net als voorgaande jaren verzorgen de 
vormelingen van dit jaar een sobere 
maaltijd ten behoeve van het Vasten-
actie project. De Vastenactie is dit jaar 
voor enkele projecten in San Salva-
dor, de hoofdstad van El Salvador. De 
kinderen zullen hun uiterste best doen 

om lekkere soep te koken en heerlijk 
belegde broodjes te maken. Maar er is 
meer nodig: gasten die van de maaltijd 
komen genieten!!! U begrijpt het al; 
iedereen is van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan de maaltijd. Voor het 
kleine bedrag van €5,-- heeft u een fijne 
en gezellige maaltijd, steekt u nog iets 
op over het Vastenactie project en hoeft 
u deze avond niet af te wassen. 
Voor de maaltijd kunt u zich opgeven 
via de formulieren achter in de kerk 
of via een mailtje naar Gerard van den 
Ham; gerardvandenham@gmail.com 

Namens de MOV en de vormelingen. 

Vastenactie
Zoals ieder jaar in de vastentijd voert de 
MOV actie voor de Vastenactie. Dit jaar 
steunen we een project in San Salvador, 
de hoofdstad van El Salvador. Dit is 
een arm land in Midden Amerika dat 
gebukt gaat onder armoede en geweld. 
Maar zoals het spreekwoord luidt: Voor 
niets gaat de zon op maar de rest…….. 
We voeren actie om geld in te zamelen 
voor dit goede doel. In onze parochie-
kern doen we dat met enkele vertrouw-
de activiteiten: Op vrijdag 17 maart is 

Zevenhoven

Heilig Vormsel

Kerkbalans
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er weer de Soberheidsmaaltijd, geor-
ganiseerd door de vormelingen van dit 
jaar, zie stukje hierboven. Op zondag 26 
maart is er weer de traditionele plant-
jesverkoop. Mensen, haal het zonnetje 
in huis en koop een paar leuke fleurige 
plantjes van de MOV! Tenslotte bevelen 
we de twee extra collectes tijdens de 
vieringen van harte aan. Ook kunt u de 
vertrouwde melkbus achter in de kerk 
vinden. De Johannes de Doperschool 
(de Diamant tegenwoordig) zal de actie 
ondersteunen met een vastendoosje in 
elke klas.                     
               
Graag tot ziens bij één van onze acti-
viteiten en bij voorbaat dank voor uw 
bijdrage!!

MOV Zevenhoven

Kinderzegen 
Op 4 februari was in onze parochie een 
viering met kinderzegen georganiseerd 
door de pastoraatsgroepen van Zeven-
hoven en Nieuwveen. Na deze viering 
werd er met elkaar in de Orangerie een 
lunch genuttigd. 

Stille Omgang afdeling 
Zevenhoven
De Stille omgang wordt dit jaar  
gelopen in de nacht van zaterdag 18  
op 19 maart.

Zie voor verdere informatie pagina 5.

Grote Schoonmaak
Houdt u hem nog, de grote schoon-
maak? Zeker de oudere generatie herin-
nert zich de grote schoonmaak, waarin 
het huis van boven naar beneden werd 
doorgewerkt. De kleden en dekens 
werden uitgeklopt, kasten uitgehaald en 
voorzien van nieuw kastpapier, het zeil 
werd gewreven en alles blonk en glom je 
tegemoet na afloop. Vóór Pasen moest 
het huis schoon zijn. Gelukkig hebben 
wij in onze Orangerie geen kleden uit  
te kloppen, maar van tijd tot tijd eens 
goed met ragebol en dweil door het 
gebouw heengaan, is ook geen over-
bodige luxe. 

Wij zoeken voor 25 maart een groep 
enthousiaste schoonmakers om de 

Orangerie eens goed onder handen te 
nemen. Vele handen maken licht werk. 
Mogen wij op u rekenen?  (En het 
hoeven natuurlijk niet alleen de oudere 
dames te zijn, die zo goed weten wat 
schoonmaken is, maar de ‘jonkies’ van 
rond de vijftig zijn natuurlijk ook van 
harte welkom.) We beginnen om 9.30 

Kinderzegen

uur.  Natuurlijk wordt er door ons voor 
de inwendige mens gezorgd. 

Wilt u even een berichtje sturen als 
u komt, zodat wij weten met hoeveel 
mensen wij rekening mogen houden. 
U kunt even mailen naar 
bcp.zevenhoven@hotmail.com.



Vier het leven
Wat maak je allemaal niet mee in je 
leven? Hoop, verdriet, twijfel, spijt, 
geluk en ongeluk. Al die belevenissen 
en emoties horen bij ons leven. Een le-
ven met ups en downs, zoals er dag en 
nacht is. Bij alles wat we meemaken, 
daar mogen we God bij betrekken. 
Sterker nog, God ís er bij betrokken! 
Bij ons mens-zijn in al zijn facetten.
In de geloofsgemeenschap nemen 
we graag de tijd en ruimte om dat te 
vieren. Dat wil zeggen: God danken, je 
door woorden van de Bijbel laten aan-
spreken, in gebed je zorgen en vragen 
bij Jezus neerleggen en zo mogelijk in 
een ritueel of sacrament God daad-
werkelijk naar ons toe laten komen.

H. Doopsel
In de komende maanden zullen ou-
ders met hun kleine schat naar de kerk 
komen en deze door het H. Doopsel 
laten opnemen in de gemeenschap. 
Aan hún hand mag het kind de weg 
van Jezus leren kennen en de familie 
van Jezus, de kerkgemeenschap. Een 
veelkleurige verzameling van mensen 
die allemaal met vallen en opstaan op 
weg gaan.

H. Vormsel
De kinderen in de leeftijd van groep 8 
zijn uitgenodigd om hun eigen stap-
pen te zetten op de weg van Jezus, een 
weg van Go(e)d doen. Zij gaan zich 
voorbereiden op het de sacrament van 
het Vormsel dat op 13 mei zal worden 
toegediend in de Petruskerk in Roelo-
farendsveen.

Jubilea
Wij zijn mensen van de tijd en de ka-
lender. We weten van verjaardagen en 
jubilea. Iemand wordt tachtig of vijftig, 
viert een zilveren huwelijksjubileum 

Hoogmade/Woubrugge

of een veertig-jarig dienstverband. 
Momenten om stil te staan bij de tijd, 
wat het je heeft gebracht en wat je 
hoop is voor de toekomst. Ook dat 
zijn uitgelezen momenten om gelovig 
te vieren.
Dat heeft alles te maken met je visie 
op het leven. Het besef dat het je 
‘maar’ gegeven is, dat het leven kwets-
baar is, dat jijzelf niet het begin er van 
bent, maar dat er een kracht is, God, 
die boven jou en alles uitgaat. 
Wilt u in de komende maanden iets 
vieren, uw zoon of dochter of mis-
schien wel u zelf laten opnemen in de 
gemeenschap door Doop of Vormsel? 
Laat het maar weten via het parochie-
secretariaat.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Wie kliedert er mee in de 
kerk!?  

 

Dat is te zeggen, niet direct ín de kerk, 
maar wel kliederen! Op een creatieve 
manier de betekenis van Bijbelver-
halen ontdekken, dat is de bedoeling 
van Kliederkerk. Het gaat om samen 
ontdekken, vieren en eten. Al kliede-
rend ontdek je wat geloven in God en 
het navolgen van Jezus betekent in het 
alledaagse leven.

In de komende maanden willen we 
kijken of we voor de omgeving van 
Hoogmade/Woubrugge, Rijpwetering 
en Oud Ade een Kliederkerk kunnen 
opzetten. 

Vind je het leuk om met kinderen 
creatief bezig te zijn, spreken Bijbel-
verhalen je aan of ben je nieuwsgierig? 

Kijk dan eens op www.kliederkerk.nl 
en meld je aan bij mij. 
(m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl)

Pastor Marjo Hoogenbosch

Geluidsinstallatie
Vorig jaar werd het idee geopperd 
om de hele kerk van een zogenaamde 
ringleiding te voorzien. De gemiddel-
de leeftijd van de bezoekers is tegen-
woordig zo hoog en het gehoor zo ma-
tig dat dit een goede investering zou 
moeten zijn. Voor advies en offerte na-
men wij contact op met Schaapsound, 
de specialist voor kerkelijke geluids-
installaties in Nederland. Hun advies 
was kort en krachtig: “niet doen!”. Het 
was zinloos om een ringleiding aan 
te leggen als de geluidsinstallatie zo 
slecht was als de onze. Sterker nog, 
bij een andere installatie was die hele 
leiding waarschijnlijk niet meer nodig. 
Inmiddels is, waar nodig, alles ver-
nieuwd en de reacties zijn vooralsnog 
positief. Onze dank dan ook aan de 
dames van het Klein Onderhoud die 
dit gesponsord hebben.

Register
Een tijdje geleden heeft een kosters-
dochter (Jolanda Baak) in de kelder 
van de leerlingkamer een oud register 
gevonden. Het was verstopt tussen 
de balklaag op een bijna onzichtbaar 
plekje. In dit register staan parochi-
anen die geboren zijn tussen 1880 
en 1944. Gezien de ouderdom en de 
vorm van dit register leek het ons ver-
standig om contact op te nemen met 
het Museum Catharijnenconvent in 
Utrecht. Daar reageerden ze dat ze het 
erg leuk vonden, maar dat het regis-
ter niet bepaald kerkelijk kunstbezit 
is. Hetzelfde reageerde de archivaris 
van het Bisdom Rotterdam. Het leek 
hen beiden het beste om contact op te 
nemen met het museum ‘Van Hemes-
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- Lief en leed -

Rectificatie 
In het februarinummer van Samenstromen stond abusievelijk vermeld dat op 
22 januari Chantal Borst is geboren. Zij is gedoopt op deze datum.

sen’ in Woubrugge. Dat is inmiddels 
gebeurd en we wachten nu op een 
reactie.

Namens de BCP, Henk Brunt
 
Actie Vraag en Aanbod
Ook dit jaar wordt de actie vraag en 
aanbod gehouden (zie pagina Oude- 
en Nieuwe Wetering en Roelofarends-
veen). Bij onze kerk kunt u inleveren 
tussen 13.00 en 14.00 uur.

Een zaterdagmiddag in  
Hoogmade
Op 21 januari om 13:00 uur was het 
zo ver. De kerkklokken luidden in 
Hoogmade. De gemiddelde Hoogma-
denaar vraagt zich dan af wat er aan 
de hand is. Wordt er iemand gedoopt? 
Wie trouwt er? Of is er iets anders aan 
de hand? 

Er was dit keer iets anders aan de 
hand. De Actie Kerkbalans had be-
dacht van Groningen tot in Maastricht 
de klokken te luiden, om aandacht te 
vragen voor de waarde van de kerk. 
Op sommige plekken waren bekende 
Nederlanders gevraagd om de klok te 
luiden. In Hoogmade kun je midden 
in de winter de lokale bekendheden 
niet vragen, want die zijn dan druk 
met het schaatsen. Gelukkig was er 
snel een avontuurlijk alternatief  

Binnenuurwerk

bedacht: het beklimmen van de kerk- 
toren.
De kerk was open tussen 13:00 en 
15:00 uur voor een persoonlijke rond-
leiding in de kerktoren. 

Het was heel interessant om de kerk 
vanuit een andere hoek te zien. De 
houten constructie in de kerktoren; de 
galmgaten waar het gaas de kraaien te-
genhoudt en het ouderwetse uurwerk 

H. Franciscus parochie   

dat ingenieus de grote klok buiten op 
de toren aanstuurt. 
Helaas, was het niet bij veel Hoog-
madenaren bekend, dat de kerktoren 
beklommen kon worden. Volgend jaar 
zullen we het daarom weer organise-
ren, dus houdt de klok in de gaten, als 
ie gaat luiden in januari 2018!

Lydia Foeken
 

Liefde in het klein

Vader moeder
allochtoon
twee kinderen
twee kleine meisjes

hun jasjes worden
zorgzaam liefdevol
dichtgeknoopt op
dit winderige hoekje
van het kale plein

precies hetzelfde
deden mijn ouders
vast en zeker
zo’n zeventig jaar geleden
bij mijn zusje en bij mij

liefde in het klein
is van altijd en overal –

Oeke Kruythof
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Leimuiden/Rijnsaterwoude

“Eilanden van hoop in San 
Salvador”
In onze parochiekern Sint Jan de Do-
per organiseren we allerlei activiteiten 
om voor dit project geld in te zamelen: 

In dit blad vindt u het vastenzakje en 
een campagnefolder, daar leest u alles 
in over het project. U kunt Vastenac-
tie machtigen of het zakje in de bus 
achter in de kerk deponeren.

De R.K.scholen in Leimuiden en Rijn-
saterwoude worden geïnformeerd over 
het project. Zij willen geld inzamelen 
voor een speeltuin en een moestuin 
bij het jeugdhuis van de zusters van de 
Beschermengel.

Op donderdag 9 maart wordt er door 
de pastoraatsgroep samen met de 
Protestantse Gemeente Leimuiden een 
solidariteitsmaaltijd gehouden in “de 
Ontmoeting” in Leimuiden. Aanvang 
17.30 uur. 

De dames van de bloemengroep gaan 
gedurende de vastentijd een symbo-
lisch bloemstuk maken, wat in de kerk 
komt te staan. Dat bloemstuk ver-
wijst ons naar en brengt ons op weg 
naar Pasen en het thema wordt er in 
verwerkt.

U kunt een bedrag storten op het 
banknummer NL08RABO0127704000 
van R.K. Parochiekern St. Jan de Do-
per onder vermelding van Vastenactie. 

Help mee en maak het verschil. 

Door uw bijdrage kunnen we de 
jongeren in San Salvador een veilige 
plek bieden en een beter toekomstper-
spectief.

Op www.vastenactie.nl vindt u 
meer informatie over het project. 
M.O.V.werkgroep Vastenactie  
Sint Jan de Doper Leimuiden en  
Rijnsaterwoude: Anneke Bosma. 
    
Vragen aan u over Allerzielen:
Motto “het is van ons allemaal”

1.  Hoe heeft u uw bezoek ervaren?
2.  Suggesties die inmiddels zijn  

opgevangen:
 - kaarsen voor graven waarvoor 
    mensen niet zelf kunnen zorgen?
 - kaarsen zegenen ?
 - ............
3.  Zou u betrokken willen zijn bij 

voorbereiding Allerzielen?  
Bijvoorbeeld door tuinwerkgroep te 
helpen met “grote schoonmaak”?

 - ..……..
4.  Heeft u nog ideeën?
  - ………..

Alvast dank voor de aandacht hieraan 
besteed, de Pastoraatsgroep.

Contactpersonen: 
Sonja Knelange, mail naar  
Carl-en-Sonja-Knelange@ziggo.nl 
of bel naar (0172) 50 92 21
Joris Gonggrijp, mail naar 
jorisgonggrijp@gmail.com
of bel naar (0172) 50 86 40. 

Johannes: met muziek een 
verhaal vertellen
De Bijbel is rijk aan verhalen, maar 
hoe vertaal je dat voor een breed 
publiek naar deze tijd? Uit Leimuiden 
en omstreken zijn zeventig mensen de 
uitdaging aangegaan om het Johan-
nes evangelie met muziek en tekst op 

eigentijdse wijze uit te lichten. Op 8, 
9 en Goede Vrijdag 14 april zijn de 
uitvoeringen van de ‘Johannes’ te zien 
op drie locaties: in de Sint Jan (8 april 
20.00 uur), de Woudse Dom (9 april 
15.00 uur) en de Dorpskerk (14 april 
20.00 uur). Nieuwe en oude muziek 
wordt afgewisseld met vertrouwde en 
eigentijdse woorden. 

De Johannes wordt uitgevoerd onder 
muzikale leiding van Theo van der 
Hoorn door een groot koor van 70 
mensen en een instrumentaal ensem-
ble. 

Theo: “We zijn nu een maand  
samen bezig en het plezier van  
samen muziek maken door een  
heel gemêleerde groep mensen is  
ook deze keer weer een prachtig  
verbindend mirakel. Dat gaat zeker 
ook het publiek raken.”

Kaarten à 5 euro zijn vanaf 12 maart 
verkrijgbaar bij:
- de Gemakswinkel, Leimuiden  
- via de mail: info@passieleimuiden.nl 
- dhr. Gerard Verbeek voor de St. Jan  
 de Doper, 0252 685747 of 
 06 24588142 (donderdagochtend op  
 het parochiesecretariaat)

Info: Petra Verschoof, 0172 701081.
 
Paas seniorenviering 
Donderdag 6 april is er weer een 
seniorenviering in de St. Jan de Doper 
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kerk in Leimuiden en Rijnsaterwoude. 
De viering begint om 9.30 uur. De vie-
ring wordt muzikaal ondersteunt door 
het Caeciliakoor. Pastor B. Bosma gaat 
ons voor in deze eucharistieviering. 
Na afloop is er een gezellig samenzijn 
in de Priester Hendrikzaal. 
De koffie en thee met iets lekkers staat 
dan klaar. 

Bent u afhankelijk van vervoer 
dan kunt u contact op nemen met 
Mevr. Wil Koeleman, tel. 508739

Solidariteitsmaaltijd
Geen zin om te koken? Schuif dan aan 
bij de Solidariteitsmaaltijd donderdag 
9 maart. Deze keer gaat het om een 
eenvoudige gezamenlijke maaltijd, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor 
de vastenaktie met als thema: Eilan-
den van hoop in San Salvador.

Voor de maaltijd wordt een bijdrage 
van €5,- gevraagd, die bestemd is voor 
de vastenactie. Graag aanmelden voor 
vrijdag 3 maart. 
Parochie secretariaat:  
Tel. 0172-508118 of aanmeldings-
formulier achterin de kerk.  
E-mail: stjandedoper@hetnet.nl

Kliederkerk
Met Valentijnsdag voor de deur stond 
de Kliederkerk in het teken van 1 
Korinthiërs 13. Kinderen, ouders 
en oma’s waren op 12 februari in de 
Woudse Dom bezig met de liefde. De 
liefde voor elkaar en voor God. De 
kinderen hebben lekker geknutseld 
en na de zegening van onze kinderen 
werd er genoten van heerlijke stamp-
potschotels die goed pasten in het 
sneeuwlandschap van die dag. De 
volgende Kliederkerk is 12 maart in de 
Sint Jan de Doper in Leimuiden. Vanaf 
11.45 uur is ieder kind en de mensen 
er om heen welkom in de kerk om sa-
men te ontdekken, te vieren en te eten. 

Nieuws van Akkoord 
Nog 1 maandje en dan is het zover: 
9 april 2017 is de jubileumviering ter 
gelegenheid van ons 40 jarig bestaan. 
Het wordt een super leuke dag. We 
hebben eerst om 11.15 uur een viering 

dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: 06 235 777 58.

TIP: Noteer dit nummer in uw tele-
foonklapper!

met aansluitend koffie met wat lekkers. 
Er zijn al diverse oud-leden en leden 
die zich hebben aangemeld voor deze 
viering en het gezellige samenzijn 
daarna. De jubileumcommissie is al 
een tijd bezig om er een hele leuke 
middag van te maken; zo worden er 
foto’s verzameld, er wordt een speur-
tocht gemaakt voor de kinderen 
enzovoorts. 
Natuurlijk zijn ook alle andere trouwe 
fans/kerkgangers/opa’s en oma’s wel-
kom. Wilt u er bij zijn en heeft u zich 
nog niet aangemeld; U kunt zich tot 
15 maart aanmelden via 
akkoord40jaar@outlook.com. We 
houden u graag op de hoogte via de 
Facebookpagina 40 jaar kinder- en 
tienerkoor Akkoord. 
Nadat we zijn gestart met een super 
gezellige gourmetavond en playback-
show in januari hebben we op 5 febru-
ari gezongen tijdens de Kinderzegen.
Op 15 maart zingen we om 09.15 uur 
tijdens de presentatieviering. 3 kinde-
ren uit onze parochie gaan in mei hun 
Eerste Heilige Communie doen. Ook 
gaan we meedoen aan een korenfesti-
val in Hilversum.  

Peppelhofviering
Vrijdag 24 maart om 9.30 uur is er een 
Eucharistieviering in de Peppelhof. 
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 

- Lief en leed -

Geboren
8 januari  Dylan Leonard, zoon van Rick Gorter
   en Sandra de Wagenaar

Huwelijksjubilea
17 maart  Dhr. M. den Dubbelden en 
   Mw. A. den Dubbelden-van Groeningen    40 jaar
31 maart   Dhr. M. Blom en Mw. J. Blom-Turk    50 jaar

Overleden
17 januari  Bep van Rijn-Lissenburg    88 jaar
30 januari  Joop Turk        76 jaar

H. Franciscus parochie   

Liefdevolle God,
onze verwachtingen komen soms 
niet uit.
Daarover kunnen we  
teleurgesteld zijn, 
we zagen het zo anders voor ons. 
Leer ons dan hoe we eigen  
verwachtingen 
kunnen relativeren, 
in het licht kunnen zien,
van de ander of van U. 
Geef dat wij ons kunnen openstel-
len voor andere ervaringen.  
Dat wij tegen elke verwachting in, 
dichtbij onszelf blijven en 
daarin bij U, 

Amen 
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Dinsdagmorgen
14 maart om 9.30 uur Eucharistie 
in Oud Ade. Voorganger is pastor B. 
Bosma. Na de viering is er koffie op  
de pastorie. 28 maart om 9.30 uur Vie-
ring van woord en communie in OA.  
Voorganger is diaken A. van Aarle.
Er is een communieronde op 7 en  
21 maart.

Vastenmaaltijd
Dit jaar is de vastenmaaltijd op woens-
dag 29 maart, in de pastorie van OLV 
Geboorte in Rijpwetering. De vas-
tenmaaltijd begint om 18.00 uur. We 
vragen iedereen een minimum bijdrage 
van € 10,- maar een extra bijdrage is 
natuurlijk altijd welkom. Dit geld is 
bestemd voor het vastenproject. 
Het thema van het vastenproject is dit 
jaar Eilanden van hoop in El Salvador.
Informatie over het project kunt u 
vinden in het algemene deel van de 
Samenstromen.
Opgeven voor de Vastenmaaltijd kan 
tot 20 maart door uw naam en adres 
op te schrijven op de lijst die achter in 
beide kerken ligt. Of een briefje in de 
bus bij het  secretariaat parochiekern, 
pastorie Rijpwetering, Pastoor v.d. 
Plaatstraat 17 of in de bus bij Gerrie 
Meerstadt, Schoolplein 20, Oud Ade.
Vergeet niet zelf bord bestek en beker 
mee te nemen. 

Gerrie Meerstadt- van der Meer en  
Cobi van der Meer, MOV groep Oud  
Ade Rijpwetering

Vastenactie scholen
Half februari zijn wij op basisschool de 
Kinderbrug geweest om in alle klassen 

Oud Ade/Rijpwetering

maart van 13.00 tot 14.00 uur geopend 
voor inzameling van gereedschap dat 
gebruikt kan worden voor beroepsuit-
oefening. Voor meer informatie, zie 
pagina 24 of bel naar Gerrie Meerstadt,  
tel. (071) 501 36 83 of Cobi van der 
Meer, tel. (071) 501 86 55. 

Uitnodiging seniorenochtend
Wij nodigen alle 65plussers uit onze 
parochiekern en hun partners uit 
voor de seniorenochtend op dinsdag 
25 april om 10.00 uur in Oud Ade We 
beginnen met een viering van woord 
en communie met voorganger diaken 
A. van Aarle. Daarna verwachten we u 
in het dorpshuis van Oud Ade voor de 
koffie of thee, ’n glaasje en een praatje. 
Einde ongeveer 12.00 uur. U ontvangt 
hiervoor géén persoonlijke uitnodiging 
meer in de bus, dus schrijf deze datum 
gelijk in uw agenda. Wij hopen velen 
van u te mogen ontmoeten.

De pastoraatsgroep 

Huispaaskaarsen
Het is weer mogelijk om een huis-paas-
kaars te bestellen. Ze zijn er in verschil-
lende maten en prijzen.  
U kunt uw bestelling invullen op de  
bestellijst achter in de kerken, uiterliijk 
tot zondag 12 maart.

wat te vertellen over het vastenproject 
van dit jaar, El Salvador in Zuid Ame-
rika. De kinderen in El Salvador kun-
nen niet op straat spelen vanwege de 
vuurgevechten tussen bendes en politie 
die er dagelijks plaats vinden.

Maar kinderen kunnen wel onbezorgd 
spelen in het jeugdcentrum van de zus-
ters van de Beschermengel in Apopa. 
Ze krijgen les in vreedzaam leven en 
kunnen onder andere breakdance, 
jazzdance en muzieklessen volgen. 
Meer over dit project in het algemene 
deel van de Samenstromen. We hebben 
de leerlingen van de school gevraagd 
om te sparen voor deze kinderen in El 
Salvador. Dat kan in een vastendoosje 
dat je kunt maken van een melkpak. 
Eerst goed schoonmaken natuurlijk, 
Een gleuf aan de bovenkant en het pak 
versieren met een mooie tekening of 
kleurplaat. Hoe kun je geld verdienen? 
Je kunt bv klusjes doen voor je vader, 
moeder, ooms en tantes en dan een 
kleine bijdrage vragen. Brengen jullie 
het vastendoosje op palmzondag of op 
Pasen weer mee naar de kerk?

Cobi van der Meer en 
Gerrie Meerstadt

Vraag en Aanbod
De kerk in Oud Ade is op zaterdag 11 

- Lief en leed -

Gedoopt
5 februari Jeanine van der Meer, dochter van Arie en 
   Jeanet van der Meer - Rotteveel

Overleden
24 januari Petronella Theodora Maria van Zeil  84 jaar
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Over de vastenactie, nieuws 
en acties

Beste parochianen, 
Wij, Jolanda Koek en Thea Huigsloot, 
vormen op dit moment de werkgroep 
Vastenactie in de Emanuelkern. Corry 
Pouw is jarenlang lid van deze groep 
geweest, maar zij heeft besloten er nu 
mee te stoppen. Dit besluit respecteren 
wij, en wij danken haar heel hartelijk 
voor al de jaren dat zij zich belangeloos 
heeft ingezet voor de minderen onder 
ons. Corry bedankt. 

Dit jaar steunen we verschillende ini-
tiatieven in El Salvador. Stuk voor stuk 
kansrijke eilanden van hoop. Die zijn 
onontbeerlijk, want de samenleving van 
het Midden-Amerikaanse land is helaas 
nog altijd heel gewelddadig. Midden in 
de beruchte wijk Apopa biedt het jeugd-
centrum van de zusters van Angel de la 
Guarda een veilige haven voor jongeren. 
Er is veel geweld, bendes heersen in de 
wijken en proberen continu jongeren 
te rekruteren. Als bendelid heb je maar 
3 mogelijke bestemmingen: het zieken-
huis, de gevangenis, of het kerkhof. In 
Mejicanos is nog geen jeugdcentrum zo-
als in Apopa. De wens is er wel. Vrijwil-
ligers Daniel en David geven nu lessen 
“vreedzaam samenleven” in schoolklas-
sen. Dit was hard nodig, kinderen waren 
agressief, gebruikten grove taal, en 
dachten in groepen. En als er een eigen 
centrum komt, hebben ze natuurlijk veel 
meer mogelijkheden. Dus parochianen 
hier vragen wij uw aandacht voor, dit 
is waar we het dit jaar voor doen. De 
opbrengst gaat naar een katholieke orga-
nisatie, ontstaan uit het sociaal werk van 
de Dominicanen in San Salvador. 

Plantjesmarkt 
Dit jaar staan wij, op zaterdag 11 maart, 
op het Noordplein om plantjes te ver-
kopen voor de Vastenactie Steun ons en 
koop wat plantjes van ons, bedankt.

Wandeltocht
Zondag 26 maart is er weer een wandel-
tocht van 5 en 10 kilometer. De start is 
bij de op het sportpad en begint om  
9.00 uur. Deelname is € 3,-, kinderen tot 
12 jaar gratis. Na afloop is er weer koffie 
met heerlijk zelf gebakken koek of taart 
voor een klein prijsje. De opbrengst is 
voor de Vastenactie. Vorig jaar was het 
de 1ste keer en haalden we 400,00 euro 
op, daar willen we iedereen nog voor 
bedanken. Laten we proberen om het 
bedrag dit jaar te verhogen.

Doordeweekse vieringen
Petruskerk: dinsdag en donderdag  
9.00 uur maar niet op 21 maart.
Op donderdag 23 maart is de viering 
om 10.00 in verband met de vasten-
maaltijd.
Iedere woensdag om 7.00 uur.
Gogherweide iedere vrijdag  
om 9.30 uur
Zorgcentrum zaterdag om  
16.00 uur m.u.v. 4 maart.

TV-mis: vervolg
Zondag 5 februari was een spannende 

dag: de eucharistieviering uit de Petrus-
kerk was die dag live op tv te zien. 
En ik moet zeggen: we kijken er heel 
positief op terug. Niet alleen waren alle 
betrokkenen inclusief ikzelf positief ge-
stemd na afloop, we hebben ook talloze 
hele mooie reacties gehad.

Vanaf deze plaats wil ik iedereen die 
betrokken was van harte bedanken voor 
zijn of haar bijdrage! Het koor Cadans, 
alle mensen die in beeld waren, en zeker 
ook de mensen die zich inzetten op de 
achtergrond. En daarbij niet te vergeten: 
de vele parochianen die naar de kerk 
gekomen waren voor de mis. Ik was 
enorm blij die dag te mogen vieren in 
een volle kerk!

De volgende TV-mis is zondag 2 april, 
ook weer om 10:30 uur. In die viering 
zingt het Caeciliakoor uit Leimuiden/
Rijnsaterwoude. U bent ook dan weer 
van harte welkom in de Petruskerk. 

pastoor Jack Glas

Van de pastoraatsgroep
Inzameling oud gereedschap voor  
Stichting Vraag en Aanbod.
In de parochie H. Franciscus wordt 
zaterdag 11 maart weer een inzame-
ling gehouden voor stichting vraag en 
aanbod. 

Deze stichting heeft als doel het 
beschikbaar stellen van goede gerevi-
seerde gereedschappen ten behoeve van 
projecten voor scholing en economi-
sche activiteit in landen in ontwikke-
ling. Vrijwilligers knappen deze gereed-
schappen zo nodig op, voordat deze 
verzonden worden.

Zaterdag 11 maart kan van 10.00-
12.00 en 13.00-16.00 uur het oude 
gereedschap worden ingeleverd bij het 
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H. Franciscus parochie   

schuurtje achter de Petruskerk in Roelo-
farendsveen.

De stichting Vraag en Aanbod zoekt: 
naaimachines, breimachines, compleet 
handgereedschap voor elektricien, met-
selaar, fietshersteller, loodgieter, auto-
monteur of schoenmaker en eenvoudig 
landbouwgereedschap (spade, hark, 
schoffel enz.).

Werkend elektrisch gereedschap is 
welkom evenals rolstoelen, looprek-
ken, krukken, verpleegsters-kleding en 
schoon beddengoed. Ook generatoren, 
draagbare compressors, elektrisch 
lasgereedschap en mechanische water-
pompen kunnen een nieuwe bestem-
ming krijgen. Wat de stichting niet kan 
gebruiken zijn: beeld- en geluidsappara-
tuur, huisraad, meubilair, computers, 
witgoed en kleding. 

Voor informatie kunt u contact opne-
men met het secretariaat van uw paro-
chiekern. Zij kunnen u nadere informa-
tie verstrekken.

Vastenactiemaaltijd
Op donderdag 23 maart is de jaarlijkse 
vastenactiemaaltijd. Zoals velen al we-
ten kunt u kiezen uit 3 heerlijke soepen 
en broodjes en natuurlijk een toetje.
Voorafgaand is er een viering in de 
kerk, deze begint om 10.00 uur. Daarna 
drinken we gezamenlijk koffie en dan is 
er, voor wie zich hebben opgegeven, de 
maaltijd. 

Opgeven kan bij het secretariaat of in  
de hal bij het bord, daar hangen briefjes. 
De kosten voor de maaltijd zijn  
slechts € 7,50. Let dus op: de viering 
begint om  10.00 uur.

Jolanda en Thea

- Lief en leed -

Geboren
11 januari Roan Theodorus Johannes Struive,  
   zoon van Pieter Struive en Helen Struiv-Olijerhoek   

Gedoopt
Damian Droog 
Elise van Aalst
Kick Akerboom
Guus Dobbe
Roan Struive

Overleden
28 december Christianus Wilhelmus Paulinus Kerkvliet 69 jaar
14 januari Theodora Johanna Verdel-van Beek  99 jaar
21 januari Jacobus Albertus Maria de Jong  86 jaar

Palmpaasstokken
Informatie over de palmpaasstokken 
kunt u lezen in de nieuwsbrief van de 
scholen. Wij nodigen alle kinderen van 
harte uit hier aan mee te doen, zodat 
veel mensen blij gemaakt kunnen wor-
den met een stok!

Palmpaasviering
Palmzondag valt dit jaar op zondag 9 
april. Palmpasen is een gezinsviering 
met o.a. een processie door de kerk 
waarmee we de feestelijke intocht van 
Jezus in Jeruzalem herdenken. Ook 
zegenen we de palmpaasstokken die 
na de viering naar zieken e.d. gebracht 
kunnen worden. 

Chrismamis
Op de vooravond van Witte Donderdag, 
woensdag 12 april, wordt, alleen in ka-
thedralen, de zogenaamde Chrismamis 
opgedragen.

Het is een Eucharistieviering waarin 
de bisschop voorgaat, hij oliën wijdt en 
waarin bovendien de eenheid van de 
plaatselijke Kerk tot uitdrukking komt: 
immers alle parochies van het bisdom 
zijn in deze viering vertegenwoordigd. 
Vanuit deze ene viering worden de oliën 
meegenomen naar de afzonderlijke pa-
rochiekerken. O.a. het chrisma, een van 
de drie soorten olie die in de liturgie 
worden gebruikt.

In het woord chrisma kunnen we de 
naam Christus herkennen: Gezalfde.
Chrisma is een geurige, met olijfolie 
vermengde balsem, die gebruikt wordt 
bij de zalving na de doop, bij het vorm-
sel, bij de wijding tot het ambt en bij een 
kerk- of altaarwijding.

De andere soorten olie zijn de zieken-
olie, die bij het sacrament van de zieken-
zalving wordt gebruikt, en de olie van de 
doopleerlingen, die gebruikt wordt voor 
de catechumenen.

U bent allen van harte uitgenodigd om 
de Chrismamis bij te wonen, het adres 
van de kathedraal in Rotterdam is: H.H. 
Laurentius en Elisabeth kathedraal, Ma-
thenesserlaan 305, 3021 HK Rotterdam. 
De viering begint om 19.30 uur.

Paaskaarsen bestellen
Wilt u dit jaar een paaskaars bestel-
len voor thuis? In de hal van de kerk 
vindt u een lijst met afbeeldingen van 
de beschikbare paaskaarsen. U kunt 
intekenen op die lijst, maar u kunt de 
kaars ook bestellen via het parochiese-
cretariaat.

Namens de pastoraatsgroep, 
Ellen van der Willik.



Clara & Franciscus federatie 

Omzien naar elkaar
Algemeen overzicht van alle  
activiteiten Vastenactie,  
Clara-Franciscus federatie

Hoogmade
Woensdag 22 maart: vastenmaaltijd in Drieluik, 17.00 uur  
binnenlopen, zelf bestek en bord meenemen. Kosten € 8,50. 
Koffiestop bij de COOP 7 en 8 april.
Rijpwetering- Oud-Ade
Woensdag 29 maart: vastenmaaltijd
Roelofarendsveen
Donderdag 23 maart: vastenmaaltijd kosten 7,50 euro, 
zaterdag 11 maart, plantjesverkoop op het Noordplein. 
Wandeltocht op zondag 26 maart, bij het Treffersgebouw start 
vanaf 9.00 uur op het sportpad.
Zevenhoven
Vrijdag 17 maart: Soberheidsmaaltijd, inloop 17.30 uur,  
begint om 18.00 uur. 
Zondag 26 maart, na de viering, planten verkoop.
Aarlanderveen
Zondag 19 maart: planten verkoop na de viering van 09.15 uur, 
in ’t Achterom. 
Dinsdag 28 maart, klaverjasavond, aanvang 20.00 uur  
in ’t Achterom,                                                                  
Vrijdag 31 maart : Soberheidsmaaltijd aanvang 18.00 uur  
in ’t Achterom.
Nieuwveen
Zondag 2 april plantenverkoop
Leimuiden
Donderdag 9 maart: Solidariteitsmaaltijd om 17.30 uur in  
de Ontmoeting.

Ziekendag wordt herhaald

Na het succes van de eerste zogenaamde ziekendag in de 
parochie van de H. Franciscus, die in mei 2015 in de Petruskerk 
in Roelofarendsveen werd georganiseerd, heeft het organiserend 
comité besloten om ook in 2016 zo’n bijzondere dag te organise-
ren. Deze dag staat gepland voor woensdag 24 mei en zal weer 
in de Petruskerk worden gehouden.
De dag is bestemd voor mensen die vanwege ziekte of ander 
lichamelijk ongemak niet in staat zijn om naar de kerk te gaan. 
Kerkbezoek wordt voor hen mogelijk gemaakt door aangepast 
vervoer. In de kerk zijn gekwalificeerde hulpkrachten zoals 
verpleging, een arts en voldoende vrijwilligers aanwezig om de 
zieken optimaal van dienst te zijn. 

In de eucharistieviering zal de bisschop van Rotterdam, mgr.  
J. H. J. van den Hende, voorgaan. De dag wordt afgesloten met 
een kort lof. Tussen de kerkelijke diensten in is er gelegenheid 

voor ontmoeting, een drankje en een hapje. Aan het eind van de 
dag wordt iedereen weer thuisgebracht. U hebt dan hopelijk een 
fijne dag achter de rug.
U kunt zich tot uiterlijk 30 april a.s. opgeven bij Ton en Joke 
Daleman, Pastoor van der Plaatstraat 38a  in Rijpwetering, tele-
foon 071-8884505, e-mail ton_joke@casema.nl. Kent u iemand 
in Hoogmade, Leimuiden, Oud Ade, Nieuwe en Oude Wetering, 
Roelofarendsveen, Rijnsaterwoude, Rijpwetering of Woubrugge 
die voor deelname aan de ziekendag in aanmerking komt, laat 
het ons weten!

Vraag en aanbod

Alle informatie over deze actie kunt u vinden op de pagina  
van Oude- en Nieuwe Wetering en Roelofarendsveen en op de 
pagina van uw parochiekern.

Update Vastenactie 2013  
voor ontbijtproject in Peru 
Na drie jaar ondersteund te zijn dankzij het geld vanuit de 
Vastenaktie van 2013, zal in maart van dit jaar de gaarkeuken 
in Lima voor het eerst alleen door de Stichting Mariposa-Peru 
gefinancierd worden. 

Inmiddels krijgen zo’n 60 kinderen elke schooldag een gevari-
eerd en voedzaam ontbijt van de zusters. De kinderen zijn enorm 
dankbaar en hebben een heel leuk contact met de zusters, maar 
ook met elkaar. Ze helpen elkaar (met name de kleinere kinderen) 
en passen de geleerde normen en waarden toe.  Daarnaast laten 
ze vorderingen zien op school. Zowel op sociaal- als op educa-
tief gebied. 

Elk jaar hebben we als Stichting minimaal € 5000,- nodig om 
de kinderen dit ontbijt te kunnen blijven geven. Met veel trots 
kunnen wij mededelen dat dit voor 2017 gelukt is en dat we er 
zeker van kunnen zijn dat de kinderen het gehele schooljaar op 
dit ontbijt kunnen rekenen. Dit blijft enorm belangrijk, omdat dit 
de basis is van een goede dagelijkse start; hun ouders zijn helaas 
niet in staat om dit voor hen te bekostigen. 

Namens de kinderen en de zusters in Peru willen we u nogmaals 
hartelijk danken voor de gegeven steun. Zonder u hadden we dit 
project nooit kunnen starten. 

Mocht u meer informatie willen over dit project, over 
Stichting Mariposa-Peru of heeft u interesse om (vaste) 
donateur te worden, neem dan contact op met Femke van 
Egmond- Arends, voorzitster Stichting Mariposa-Peru. 
stichtingmariposaperu@hotmail.com 

26
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Knutselidee

Rond Pasen zetten veel mensen een vaas neer met mooie paastakken erin. Je ziet 
de blaadjes dan snel tevoorschijn komen. Deze paastakken staan symbool voor 
nieuw leven.

Maar je kunt natuurlijk zelf ook een mooie pot of 
bus maken waar je paastakken in kunt zetten. 
Zoek een grote bus of een groot blik en doe 
daar gekleurd papier omheen. Zoek daarna 
mooie plaatjes, stickers en glitter om de pot 
mee te versieren. Je kunt natuurlijk ook zelf iets 
tekenen. Je mag het helemaal zelf weten. Als hij 
helemaal af is, kun je wat grond in de pot doen 
en daar wat (kleine) takken in doen. Als je het 
leuk vindt, kun je daarna ook nog mooie versie-
ringen maken om in de takken te hangen.  
Wat zal dat gezellig staan in huis!
      
Bron: knutselidee.nl

Wil je ons helpen?

Ieder maand proberen wij Spraakwater weer te vullen 
met mooie gedichtjes, puzzeltjes en interessante infor-
matie over dingen die gebeuren binnen de katholieke 
kerk. Het is voor ons best wel eens moeilijk om weer 
iets nieuws te verzinnen. Daarom zouden wij graag van 
jullie willen horen wat jullie leuk vinden om te lezen / 
zien / doen in Spraakwater. 

Vinden jullie bijvoorbeeld een interview leuk of willen jullie zelf een stukje schrijven 
voor Spraakwater, misschien heb je wel een hele goede vraag aan de pastoor of aan 
een misdienaar of heb je hele andere ideeën voor een rubriek? 

We zijn erg nieuwsgierig naar jullie ideeën! Wil je ons hierover een mailtje sturen? 
Dat kan naar: samenstromenspraakwater@gmail.com 
Alvast heel erg bedankt!

Omgekeerde alfabetpuzzel
Deze maand een omgekeerde alfabetpuzzel: z=1, y=2, x=3 enzovoort. Los de onder-
staande vraag op. Als je ook nog een antwoord geeft op de vraag, is dat natuurlijk 
helemaal leuk! Stuur je oplossing snel naar: samenstromenspraakwater@gmail.com

19-12-22  19-22-22-7  23-22 11-22-9-18-12-23-22 23-18-22  23-22  
23-26-20  13-26  24-26-9-13-26-5-26-15  25-22-20-18-13-7?

Geloofsvraag 

Waarom steken mensen  
kaarsjes aan in de kerk?
Misschien heb je dat zelf ook wel 
eens gedaan. Kaarsjes aansteken 
in de kerk is typisch katholiek. Vaak 
hoor ik dat mensen dat ook op 
vakantie doen. Maar ook in Maria-
kapelletjes of op zondag in de kerk. 
Ja, waarom doen mensen dat?
Een kaarsje geeft licht en warmte. 
In de donkere wintermaanden 
steken mensen thuis vaak kaarsjes 
aan. Dat is gezellig. In de kerk zijn 
kaarsjes ook voor licht en warmte 
en gezelligheid. Maar er is meer. 
Een kaarsje is ook voor mensen 
een zichtbaar teken van een gebed. 
Bidden is praten met God. Of tegen 
engelen en heiligen. Een kaarsje 
is een zichtbaar teken dat mensen 
hebben gebeden. 
Soms zitten mensen ergens mee. 
Maar ze kunnen het haast niet on-
der woorden brengen. Maar in hun 
hart leeft heel veel. Dan steken ze 
een kaarsje aan. Daarin zit eigenlijk 
alles verpakt wat ze wilden zeggen, 
maar niet konden zeggen.
In de Bijbel staat een lied dat ge-
schreven is door Koning David. Hij 
was koning van Israël. Hij schrijft in 
dat lied een heel mooie zin: Voor het 
woord op mijn tong is God, weet U 
al wat ik ga zeggen. 
Mooi is dat hè. Dus als je een 
kaarsje aansteekt en je wilt tot God 
bidden maar je kunt het niet, dan is 
dat kaarsje eigenlijk al genoeg.
Daarom steken mensen kaarsjes 
aan. Als jij nou weer in een kerk 
een kaarsje aansteekt, dank God 
dan maar voor je leven. En je mag 
dan ook het Onze Vader zachtjes 
zeggen.  

Diaken André van Aarle
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Gelukzoekers voor dubbel geluk

Wie wil dat niet? jezelf inzetten voor het geluk van de medemens 
en er zelf gelukkig van worden. Heel eenvoudig! Twee keer per 
jaar met ons gezellige team meedenken en meedoen aan de 
kleinschalige, effectieve projecten van de Advents- en Vastenac-
tie, die door landelijke katholieke organisaties ter plekke worden 
begeleid.

Er is al veel bereikt, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs:  
91% van de kinderen wereldwijd gaan naar de basisschool. Wist 
u dat slechts één dollar investering in toiletten een winst oplevert 
van 5½ dollar aan lagere gezondheidskosten, hogere productivi-
teit én lagere kindersterfte?

Maar er is nog altijd veel geld en inzet nodig om de ontwikkeling 
en de leef- en werkomstandigheden van de arme bevolking van 
de campagnelanden te verbeteren. Wie wil onze gelukzoeker 
worden voor de parochie-kernen Langeraar en Nieuwveen  
om met het MOV-team ervoor te zorgen dat meer mensen  
een fatsoenlijk leven kunnen leiden. Meer informatie bij Tineke 
Uijttewaal: 0172-538322 tuijttewaal@hotmail.com

Koor De Horizon is op zoek  
naar jou!!!  

Vind je het leuk om te zingen en ben je tussen de 15 en 45 jaar? 
Dan willen wij je graag uitnodigen om tijdens onze repetities op 
maandag 6 en 13 maart mee te doen, om aansluitend de viering 
van zaterdag 18 maart mee te zingen. Dit is vrijblijvend. Mocht je 
enthousiast geworden zijn dan vinden wij het leuk als je ons koor 
definitief komt versterken.

Wij repeteren van 19.30 tot 21.00 uur in de katholieke kerk in 
Nieuwkoop.

Heb je nog vragen, neem dan contact  
met ons op via crlvh@live.nl. 

Tot maandagavond 6 maart!

Manon, Saskia, 
Marleen en Carola 

Meezingen in het koor of vriend van 
de Maria Passie? 
De Maria Passie is een project waarin hedendaagse (pop)muziek 
en het leven van Maria worden samengebracht. De opbrengsten 
van dit project komen ten goede aan het Aquero Fonds. Zodat 
mensen die graag op bedevaart willen, maar dit zelf niet kun-
nen betalen, een beroep kunnen doen op het fonds voor een 
bijdrage.

Drie vrijwilligers van VNB en Aquero hebben 
het initiatief genomen voor dit project. Roel 
Verheggen, Margje Vleck en Annemarie van 
Leeuwen. Ze leerden elkaar kennen in 2005 
bij de musical De Ontmoeting. (ook Aquero) In 
2014 bracht een foto op facebook hen weer 
samen. En al snel ontstond het idee om rond 
Maria een muzikaal project op te zetten. Voor 
zeer velen is Maria een baken, een licht in 
het duister. Eenmaal op dit spoor werden de 
contouren van de muzikale theatervoorstelling 
helder. De uitvoering is kleinschalig en laag-

drempelig en kan worden uitgevoerd in kerken, kleine theaters en 
gemeenschapshuizen in heel Nederland.

Zo was er de Sing-in op 11 juni 2016 en 3 september 2016 de 
eerste repetitie en 4 maart a.s. de zesde repetitie in Zeist. Aan-
melden kan nog steeds of als vriend van de Maria Passie en krijg 
je een aantal voordelen.

Voor aanmelden of meer informatie bij ondergetekende die zelf 
ook deel neemt en zeer enthousiast is. Meegedaan project koor 
Inigo in 2008 ook voor het Aquero Fonds.

Inschrijfkaarten liggen in de H. Adrianus kerk in Langeraar en de 
Petruskerk Roelofarendsveen.

Anneke Rietbroek, Noordeinde 218, 2371 CZ Roelofarendsveen.
Tel. 071-3313057, e-mail a.rietbroek@casema.nl

Regiobijeenkomst voor biddende 
moeders zaterdag 18 maart  

Op zaterdag 18 maart wordt de regiobijeenkomst van de groe-
pen Biddende Moeders in Zuid-Holland gehouden. Deze vindt 
plaats in Dordrecht, Nolensweg 8, het klooster van de Zusters 
Stella Matutina (Maria Morgenster).

De bijeenkomst is voor alle moeders (en vrouwen met een moe-
derhart). Het is ook mogelijk om kennis te maken met dit initiatief 
dat zich over de hele wereld heeft verbreid.
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Vanaf 9.45 uur is er ontvangst met koffie en thee. Om 10.00 uur 
starten we een korte introductie en het Mothers Prayers gebed, 
waarin we bidden voor onze (klein)kinderen. Daarna wordt er in-
gegaan op het thema “Wees dankbaar dat we er niet alleen voor 
staan en maar tijdelijk hoeders zijn van hun zielen” en is er ruimte 
voor uitwisseling en vragen. 

Na de lunch is er om 13.30 een afslui-
tende Eucharistieviering met pastoor 
Van der Mee als celebrant. Info en/of  
aanmelding (ivm de lunch): Sylvia  
Maenhout 06-47133540 (tussen 20-21u), 
mothersprayers_nl@hotmail.com; zie  
ook:  www.mothersprayers.org.

Zondag 9 april (Palmzondag) 
MATTHÄUS PASSION

Laten we op groot scherm in de Katholieke kerk van Nieuwkoop 
de DVD van PieterJan Leusink zien van de MATTHÄUS  
PASSION van Johann Sebastian Bach met het Holland Boys 
Choir & Netherlands Bach Orchestra. In 2x drie kwartier met  
een half uurtje pauze.
 
Het is met toestemming van Pieter Jan Leusink dat we zijn DVD 
laten zien en horen. Voor de duidelijkheid is er ook Nederlandse 
ondertiteling toegevoegd. In de kerk klinkt het buitengewoon 
mooi, zeker met onze vernieuwde geluidapparatuur.
Waar: katholieke kerk van Nieuwkoop, Dorpsstraat 35. 
Kerk open 19.00 uur. Begin 19.30 uur.

Rob Aupers 

Vrouwenkoor LEF

Liturgisch Ensemble Femina is dringend op zoek naar een 
begeleider m/v en twee sopranen en drie alten. Omdat LEF een 
klein ensemble is dat wil groeien van 11 naar 16 stemmen is de 
eerste uitdaging dat je auditie  moet doen. LEF is een liturgisch 

vrouwenkoor. Het koor repeteert maandag van 19.45 tot 
21.45 uur in de RK kerk van Hoogmade. Wie bij LEF wil zingen of 
spelen moet van muzikale uitdaging houden. Voel jij je muzikaal 
uitgedaagd? Bel 06 22916812 en maak een afspraak voor een 
auditie waarbij we bekijken of de klankkleur van jouw stem bij  
de andere stemmen past.

Roelf Scholma

De Passion

Op 9 april zal in de Martinuskerk in Noorden de Passion van 
2017 worden opgevoerd. De Passion is een muzikaal evenement 
waarin het lijdensverhaal van Christus centraal staat en wordt ge-
speeld en gezongen door koor en solisten van Waimbaji het koor 
van de Martinuskerk, en een aantal enthousiaste zangers die zich 
speciaal voor deze uitvoering hebben aangesloten. 

Het verhaal wordt verteld in woorden van deze tijd door verteller 
diaken André van Aarle en de popliedjes zijn onder andere van 
Marco Borsato, Bløf en Guus Meeuwis. 

Jezus wordt gezongen en gespeeld door Jos Schalkwijk, Judas 
door Hans Brouwer, Petrus door Jan Tersteeg, Pilatus door  
Marcel Egberts. De partij van Maria wordt vertolkt door Pia 
Schütz. Zoals we van Waimbaji gewend zijn is de organisatie 
groots opgezet en het belooft een zeer bijzonder en boeiende 
avond te worden.  Informatie vindt u op de facebook pagina van 
Waimbaji. De avond begint om 19.00 uur. 

De kaarten kosten 5 euro. Mail, bel of haal een kaart bij  
Colinda Leliveld, Irisstraat 22, Noorden  
leliveld@casema.nl, 0172 - 409 777 of bij 
Pia Schütz, pia.b.schutz@gmail.com, 06 814 880 05. 
Je kunt ze ook direct afhalen bij Bloemenhuis Pietersen in 
Noorden, Ter Aar of Nieuwkoop. 

BELANGRIJK – BELANGRIJK – BELANGRIJK

De wijzigingen in uw (gezins) situatie, zoals verhuizingen, geboorten, overlijden, die van belang zijn voor de  
parochieadministratie en dus voor de parochiegemeenschap, werden door de gemeenten altijd doorgestuurd naar  
de kerkgenootschappen. Binnenkort is dat niet meer het geval.
Wilt u derhalve zelf alstublieft de moeite nemen ons dat door te geven om de informatie actueel te houden?
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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 Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

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  
4 maart  
1ste 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg

zaterdag  
4 maart  
1ste 40 Dagen

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

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

zondag  
5 maart  
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst
• Th. van Steekelenburg 

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• J. Glas 

zondag  
5 maart  
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Gezinsviering
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas 

zaterdag  
11 maart  
2de 40 Dagen

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma

zaterdag  
11 maart  
2de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith
• Openingsviering H. Vormsel
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas

zondag  
12 maart  
2de 40 Dagen

10.00 uur
• Peuterviering

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst/Crèche/Koffie
• Parochiaan 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• B. Bosma

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

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

zondag  
12 maart  
2de 40 Dagen

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Akkoord
• Presentatie Eerste H. Communie 

(koffie na de viering)
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• M. Jagerman

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas

zaterdag  
18 maart  
3de 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Th. van Steekelenburg

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

zaterdag  
18 maart  
3de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• Gebedsleider

zondag  
19 maart  
3de 40 Dagen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Presentatie Communicanten 

(kinderkerk)
• Th. van Steekelenburg

10.00 uur
• Kleuterviering 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samanzang
• J. Glas

zondag  
19 maart  
3de 40 Dagen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma

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

maandag 
20 maart 
Hoogfeest van 
de H. Jozef

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma + A. van Aarle 

maandag 
20 maart 
Hoogfeest van 
de H. Jozef

zaterdag  
25 maart  
4de 40 Dagen

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

zaterdag  
25 maart  
4de 40 Dagen

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas 

zondag  
26 maart  
4de 40 Dagen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Koffie na de viering
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma

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

zondag  
26 maart  
4de 40 Dagen

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

zaterdag  
1 april  
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• H. van de Reep

zaterdag  
1 april  
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang/Cantors
• A. Vijftigschild

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma 

zondag  
2 april  
5de 40 Dagen

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche/kinderwoord-

dienst/koffie)
• B. Bosma

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Flos Campi
• Presentatie Eerste H. Communie
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Parochiaan

zondag  
2 april  
5de 40 Dagen

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild 

10.30 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor (Leimuiden)
• TV-viering
• J. Glas 

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor OA
• Na de viering koffie en ontmoeting
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• A. Vijftigschild 

zondag  
2 april  
Avond van de 
Barmhartigheid

zondag  
2 april  
Avond van de 
Barmhartigheid

19.00 uur
• Gebedsviering
• J. Glas

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

wekelijks 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 twee weken een viering op 
dinsdag om 9.30 uur

Elke eerste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord in Woubrugge

Uitzendingen  
kerkradio 

Alle vieringen via 

www.kerkomroep.nl 

of via de lokale 

radiouitzendingen

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. (0172) 408 128 
of evt. (06) 830 611 93

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



ROOSTER             H. CLARA PAROCHIEMAART 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 Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

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  
4 maart  
1ste 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg

zaterdag  
4 maart  
1ste 40 Dagen

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

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

zondag  
5 maart  
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst
• Th. van Steekelenburg 

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• J. Glas 

zondag  
5 maart  
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Gezinsviering
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas 

zaterdag  
11 maart  
2de 40 Dagen

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma

zaterdag  
11 maart  
2de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith
• Openingsviering H. Vormsel
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas

zondag  
12 maart  
2de 40 Dagen

10.00 uur
• Peuterviering

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst/Crèche/Koffie
• Parochiaan 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• B. Bosma

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

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

zondag  
12 maart  
2de 40 Dagen

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Akkoord
• Presentatie Eerste H. Communie 

(koffie na de viering)
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• M. Jagerman

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas

zaterdag  
18 maart  
3de 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Th. van Steekelenburg

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

zaterdag  
18 maart  
3de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• Gebedsleider

zondag  
19 maart  
3de 40 Dagen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Presentatie Communicanten 

(kinderkerk)
• Th. van Steekelenburg

10.00 uur
• Kleuterviering 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samanzang
• J. Glas

zondag  
19 maart  
3de 40 Dagen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma

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

maandag 
20 maart 
Hoogfeest van 
de H. Jozef

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma + A. van Aarle 

maandag 
20 maart 
Hoogfeest van 
de H. Jozef

zaterdag  
25 maart  
4de 40 Dagen

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

zaterdag  
25 maart  
4de 40 Dagen

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas 

zondag  
26 maart  
4de 40 Dagen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Koffie na de viering
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma

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

zondag  
26 maart  
4de 40 Dagen

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

zaterdag  
1 april  
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• H. van de Reep

zaterdag  
1 april  
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang/Cantors
• A. Vijftigschild

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma 

zondag  
2 april  
5de 40 Dagen

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche/kinderwoord-

dienst/koffie)
• B. Bosma

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Flos Campi
• Presentatie Eerste H. Communie
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Parochiaan

zondag  
2 april  
5de 40 Dagen

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild 

10.30 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor (Leimuiden)
• TV-viering
• J. Glas 

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor OA
• Na de viering koffie en ontmoeting
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• A. Vijftigschild 

zondag  
2 april  
Avond van de 
Barmhartigheid

zondag  
2 april  
Avond van de 
Barmhartigheid

19.00 uur
• Gebedsviering
• J. Glas

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

wekelijks 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 twee weken een viering op 
dinsdag om 9.30 uur

Elke eerste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord in Woubrugge



MAART 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 Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

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  
4 maart  
1ste 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg

zaterdag  
4 maart  
1ste 40 Dagen

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

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

zondag  
5 maart  
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst
• Th. van Steekelenburg 

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• J. Glas 

zondag  
5 maart  
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Gezinsviering
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas 

zaterdag  
11 maart  
2de 40 Dagen

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma

zaterdag  
11 maart  
2de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith
• Openingsviering H. Vormsel
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas

zondag  
12 maart  
2de 40 Dagen

10.00 uur
• Peuterviering

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst/Crèche/Koffie
• Parochiaan 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• B. Bosma

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

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

zondag  
12 maart  
2de 40 Dagen

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Akkoord
• Presentatie Eerste H. Communie 

(koffie na de viering)
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• M. Jagerman

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas

zaterdag  
18 maart  
3de 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Th. van Steekelenburg

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

zaterdag  
18 maart  
3de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• Gebedsleider

zondag  
19 maart  
3de 40 Dagen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Presentatie Communicanten 

(kinderkerk)
• Th. van Steekelenburg

10.00 uur
• Kleuterviering 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samanzang
• J. Glas

zondag  
19 maart  
3de 40 Dagen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma

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

maandag 
20 maart 
Hoogfeest van 
de H. Jozef

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma + A. van Aarle 

maandag 
20 maart 
Hoogfeest van 
de H. Jozef

zaterdag  
25 maart  
4de 40 Dagen

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

zaterdag  
25 maart  
4de 40 Dagen

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas 

zondag  
26 maart  
4de 40 Dagen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Koffie na de viering
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma

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

zondag  
26 maart  
4de 40 Dagen

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

zaterdag  
1 april  
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• H. van de Reep

zaterdag  
1 april  
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang/Cantors
• A. Vijftigschild

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma 

zondag  
2 april  
5de 40 Dagen

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche/kinderwoord-

dienst/koffie)
• B. Bosma

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Flos Campi
• Presentatie Eerste H. Communie
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Parochiaan

zondag  
2 april  
5de 40 Dagen

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild 

10.30 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor (Leimuiden)
• TV-viering
• J. Glas 

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor OA
• Na de viering koffie en ontmoeting
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• A. Vijftigschild 

zondag  
2 april  
Avond van de 
Barmhartigheid

zondag  
2 april  
Avond van de 
Barmhartigheid

19.00 uur
• Gebedsviering
• J. Glas

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

wekelijks 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 twee weken een viering op 
dinsdag om 9.30 uur

Elke eerste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord in Woubrugge
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Clara en Franciscus federatie

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

Openingstijden:  
Maandag/dinsdag/donderdag 
van 8.00 tot 14.00 uur.

Colofon

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

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

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

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

Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop

Kopij nr. 3  (april 2017) kunt u uiterlijk op  
13 maart aanleveren bij uw lokale redactie.  
Het blad verschijnt omstreeks 31 maart.

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
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 van der 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
Stille Omgang jongerenprogramma
Op 18 maart is het jaarlijkse jongerenprogramma van de Stille 
Omgang! Het jongerenprogramma zal dit jaar plaatsvinden in 
de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam, met als thema Leef! 

Wat is de Stille Omgang?
Bij de Stille Omgang herdenken we het Mirakel (wonder) van 
Amsterdam wat zich afspeelde in het jaar 1346. Een wonder 
met de Eucharistie, een teken van Gods aanwezigheid in de 
stad bij ons, bij jou! Het is de kunst dat wonder echt te zien 
en ons daarmee te voeden. In dit Eucharistische wonder kun 
je namelijk de kracht vinden om samen met God op weg te 
gaan in jouw leven.

Thema Leef!
God heeft ons het leven gegeven. Zonder Hem zou het leven 
niet bestaan! Aan de hand van het thema ‘Leef!’ gaan we op 
zoek naar Gods aanwezigheid in ons leven en dat van ande-
ren, en naar hoe we in kunnen gaan op Zijn uitnodiging aan 
ons om écht te leven.

Programma
Het programma zal beginnen met een kort introfilmpje en 
twee getuigenissen. Vervolgens zijn er vijf verschillende 
onderdelen waar je uit kunt kiezen, waaronder Aanbidding 

met gelegenheid tot 
biecht. Ook kun je een 
gesprek aangaan met 
mensen die hier speci-
aal voor klaar staan.

Het voorprogramma 
wordt afgesloten met 
de Heilige Mis met als 
voorganger Mgr. Punt 
(de bisschop van Bis-
dom Haarlem-Amster-
dam), waarna wij ons 
klaar zullen maken 
om de indrukwek-
kende Stille Omgang 
te lopen.

Ben je al enthousiast geworden en zou je graag  
een keer mee willen doen? Kom dan langs!
Je kunt je aanmelden (niet verplicht, maar wordt wel  
gewaardeerd!) door een mailtje te sturen naar  
aanmelding@stille-omgang.nl. De mis is vrij toegankelijk,  
de kosten van de rest van het programma zijn € 8,-.

Agenda   

3 maart:  Solid Friends in Noorden

5 maart:  Jongerengroep in Aarlanderveen

10 maart:  Rock Solid in Aarlanderveen

17 maart:  Rock Solid in Noorden

24 maart:  Rock Solid in Aarlanderveen

Tour of Faith  
Dordrecht
Iedere tweede zondag van  
de maand komen we bij 
elkaar voor een jongerenvie-
ring en een ontmoeting met 
bisschop Van den Hende.  
We vieren samen Eucharistie, daarna spreken  
we met elkaar over een geloofsthema. We sluiten de middag 
af met soep en broodjes, bereid door jongeren. Tour of Faith 
wordt georganiseerd voor jongeren uit het bisdom Rotterdam. 
Voel je welkom!

Op 12 maart is de Tour of Faith 
in Dordrecht bij H. Antonius-
kerk. De Tour of Faith zal om 
15.00 uur starten en omstreeks 
18.30 uur afgelopen zijn.

Wereldjongerendag
Op Palmzondag vieren jongeren uit de hele wereld Wereld-
jongerendag. Dit jaar ben jij op 9 april uitgenodigd om samen 
met jongeren uit het hele bisdom Rotterdam en uit bisdom 
Breda in Waddinxveen. 

Paus Franciscus koos voor deze dag het thema ‘Hij die 
machtig is deed aan mij zijn wonderwerken, en heilig is zijn 
naam’ (Lc 1,49). Een mooie zin uit het Magnificat, die doet 
denken aan dankbaarheid, getuigen van je geloof en God 
eren.

We beginnen de middag met een Heilige Mis, waarna een 
afwisselend programma volgt. In de pauzes en tijdens de 
maaltijd kun je andere jongeren ontmoeten en bijkletsen.
Meer informatie op www.bisdomrotterdam.nl en op onze 
facebookpagina van Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam.

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


