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September, de scholen zijn weer begonnen en binnen onze kerken repeteren de koren weer en starten de werkgroepen met hun 
voorbereidingen op van alles en nog wat. Begin oktober is de federatieweek en wordt pastor Hoogenbosch in het zonnetje gezet. U leest er 
alles over in dit nummer.

Wij zijn heel blij met Pauline Chauvet-Kortekaas die de redactie komt versterken. Maar we zoeken er nog een redactielid bij en liefst 
vanuit de Franciscus parochie. Zou het hier ook opgaan, het spreekwoord: als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Wij hopen het. 
Informeer eens bij de andere redactieleden naar wat het inhoud of stuur een mail, dan nemen wij contact met u op. En we zoeken ook nog 
een interviewer. De oproep daartoe vindt u elders in dit blad.

De centrale redactie van deze maand: Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Bep Verdel-Turk

Van de Redactie

Clara & Franciscus federatie  
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Wel eens gezien op de markt of een bra-
derie? Een vlot pratende marktkoopman 
met een kraam vol schitterend ingepakte 
dozen? Iets anders dan dat staat er niet.

Hij weet ze met heel veel praatjes en 
grapjes voor 10 of 15 euro of nog meer te 
verkopen. Niemand weet wat er in zit als 
ze gekocht worden en toch gaan ze als 
warme broodjes de kraam uit. We houden 
blijkbaar wel van verrassingen.
Wat vertelt die man, die misschien wel in 
staat is om koelkasten te verkopen aan 
de Eskimo’s, dan toch?

Dat je je nooit bekocht kan voelen, want 
er zit echt aan waarde méér in dan het 
bedrag dat je er voor moet neertellen. 
Echt waar. Dat moet natuurlijk ook wel, 
want als een koper die doos meteen open 
maakt en er zou niks in zitten dan koopt 
er niemand meer zo’n doos. De vraag is 
natuurlijk of de waarde alleen bepalend is.
Of je de spullen die er in zitten nou goed-
koop gekregen hebt of niet, je hebt ze 
misschien helemaal niet nodig. Het blijft 
dus wel een gok. Je zal alles dat er in zit 
maar al hebben. Kun je mooi zelf op de 
markt gaan staan met die spullen en maar 
hopen dat je je geld er dan weer uit hebt.
Maar de mensen die zo’n doos kopen 
laten zich ook verleiden door de mooie 
verpakking en het humorvolle praatje van 
de marktkoopman.
 
Als je gelooft weet je ook nooit zeker wat 
je krijgt. Als je het zou weten hoef je niet 
te geloven. Je moet er maar op vertrou-

wen dat je gelooft in iets waarvan de 
inhoud het waard is om de gok te nemen.
Maar ja, je moet ook een beetje in de 
marktkoopman geloven.

En als dat Onze Lieve Heer is kun je de 
gok wel wagen toch?

Rob Aupers
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Vacare
Voor de meesten van u start in sep-
tember weer van alles op. De collega’s 
zijn weer allemaal terug. U bent zelf op 
vakantie geweest of hebt in ieder geval 
wat dagen vrij gehad.
Ik ben zelf een groot deel van de 
maand september vrij. Een periode 
waarin ik mag terug kijken op een jaar 
waarin ik en mijn collega-pastores veel 
hebben gedaan. De reis die ik met u 
heb mogen beleven was bijzonder.

Ankerzondagen
Een van de meest spannende ervarin-
gen van het afgelopen jaar was voor 
mij wel het opstarten van de Anker-
zondagen. Een grote verandering in 
onze federatie. Niet alleen een grote 
verandering voor u als parochianen, 
maar ook voor ons. het pastoraal team. 
Twaalf zondagen (in de Clara en zes 
in de Franciscusparochie) organiseren 
waarin je als gelovige je anker kunt 
uitgooien in een geloofsgemeenschap 
die samenkomt rondom Hij die leeft, 
Jezus Christus. Niet alleen als individu 
je anker uitgooien, maar vooral ook als 
gezin.

Veranderende tijd
Tijden veranderen, vroeger werd je 
als christen geboren. Je groeide op in 
een samenleving die van wieg tot graf 
zorgde voor je geloofsopvoeding. Je 
was katholiek, je wist niet beter. 
De samenleving is al lang niet meer 
doordesemt met het christelijk ge-
loof. We leven in een tijd waarin de 
rozenkrans wordt gezien als een mooi 
modeaccessoire. Vergeten zijn we dat 
het een gebedssnoer is. Tegenwoordig 
is geloven iets waar je voor kiest.
Waar vindt je dan nog de benodigde 
informatie voor je persoonlijk geloof? 
Een plek waar je, je persoonlijk geloof 
dusdanig kunt voeden dat je jezelf 
staande kunt houden. Staande kunt 
houden als gelovige in een samenleving 
die sceptisch of zelfs schamper staat 
tegenover jouw geloof.
Was dat vroeger de gehele samenle-

ving: de school; de bakker, de buren, 
de kerk, nu is daar eigenlijk nog alleen 
de kerk van overgebleven.

Kerk
Je kunt aan alles merken dat de vraag 
naar geloofsvoeding ook groeit in onze 
federatie. Wij hebben bijvoorbeeld drie 
jongeren- en/of jong volwassenengroe-
pen.
Eén groep voor elke parochie en één 
groep voor de acolieten van de gehele 
federatie. Deze groepen zijn ontstaan 
vanuit een vraag vanuit de gemeen-
schappen. Het is een klein voorbeeld 
van mensen die bij ons komen met de 
vraag: hoe kan ik leerling/volgeling van 
Jezus zijn?

Geloof
Want daar begint het mensen, volgeling 
willen zijn van Jezus. Willen geloven dat 
Hij nu nog steeds leeft en van u en mij 
houdt. Dat Hij ons nog steeds mee op 
sleeptouw wil nemen door ons leven. 
Dat Hij onze raadgever, leraar, ja zelfs 
ons voedsel voor onderweg wil zijn. Daar 
begint elk persoonlijk geloof. Een geloof 
dat u helpt de stormen, die in uw leven 
voor kunnen komen, te doorstaan.

In de komende tijd gaan we er weer met 
vele vrijwilligers hard aan werken om van 
onze gemeenschappen plekken te maken 
waar u uw anker kunt uitgooien. 

Bouke Bosma, pr.

Zoeken naar het geloof 

OVERWEGING Pastoraal
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Verdieping
Kom en zie. Rooms-Katholiek  
geloof voor beginners
Voor wie? Voor wie wil kennismaken met het Rooms-Katholiek 
geloof. Misschien wilt u toetreden tot de Kerk, door doop en/
of vormsel. Misschien heeft u het geloof ‘van huis uit meege-
kregen’, maar er niet meer zoveel aan gedaan en wilt u weer 
‘aanhaken’. Voor u organiseren wij een aantal bijeenkomsten.  
U krijgt informatie en we wisselen ervaringen uit. Levenser-
varing, geloof en leven, ze komen allemaal aan bod. Zoekers, 
‘herintreders’ en twijfelaars zijn van harte welkom.
Heeft u vragen over dit aanbod? Wilt u meedoen? Neem dan 
contact op met pastor Heleen van de Reep, h.vandereep@
rkgroenehart.nl voor een gesprek.

Familiezondagen het Anker en  
Eerste Heilige Communie
Na de herfstvakantie beginnen de familiezondagen weer in en 
rond de H. Petruskerk in Roelofarendsveen en in en rond de H. 
Adrianuskerk in Langeraar. Op deze zondagen verwelkomen we 
uit heel de federatie de gezinnen met kinderen die zich voorbe-
reiden op de Eerste Heilige Communie. De opzet van de zon-
dagen is dat ouders én kinderen, leren én vieren. De zondagen 
bestaan uit workshops voor zowel kinderen als voor de ouders, 
waarna we samen de eucharistie vieren. 
Ouders met kinderen in groep 4 hebben een uitnodiging ontvan-
gen voor Het Anker. Heeft u de brief gemist, terwijl u uw zoon of 
dochter wil voorbereiden op de eerste deelname aan de eucha-
ristie, laat dat dan even weten via het centrale secretariaat. De 
eerste Ankerzondag is op 22 oktober.
 

Besturendag H. Claraparochie

Op zaterdag 17 juni kwamen alle beheercommissieleden van 
de 6 parochiekernen (BCP’s) en het volledige parochiebestuur 
van de H. Clara bij elkaar in ’t Achterom in Aarlanderveen om 
allerlei zaken te bespreken en van gedachte te wisselen over de 
toekomst van onze 6 kerken.

In het voorjaar was er door de BCP’s en het parochiebestuur 
een enquêteformulier ingevuld. Het parochiebestuur had de 
reacties die daarin stonden samengevat in een evaluatienotitie. 
Er waren enkele stellingen opgesteld waarover gediscussieerd 
kon worden. Deze discussie is het begin van een traject om te 
komen tot een toekomst visie voor de komende 10–15 jaar.
 
Stelling 1: De kosten van gebouwonderhoud hebben een lagere 
prioriteit dan de kosten van het pastoraal. 
Over het algemeen vond men op deze dag, dat inderdaad de 
geloofszaken (het pastoraal) belangrijker zijn dan de gebouwen, 
maar het één kan niet zonder het ander. Zonder die gebouwen 

is er ook geen samenkomst mogelijk en die gebouwen moeten 
ook netjes verzorgd worden.
Stelling 2: Investeringen in gebouwen (restauratie en onderhoud) 
worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en zijn sober en 
doelmatig. Allen aanwezigen waren het eens met deze stelling.
Stelling 3: Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen de parochie H. 
Clara en daarom zal daarin geïnvesteerd moeten blijven worden. 
Iedereen vindt het belangrijk, dat we als besturen en beheer-
commissies er aan moeten werken om de huidige vrijwilligers te 
behouden en nieuwe er bij te betrekken.
Stelling 4: Het is niet uitgesloten dat op termijn overgegaan 
moet worden tot sluiting van een of meer kerkgebouwen in de 
parochie H. Clara. In de op te stellen toekomstvisie zal hiervoor 
een afwegingskader worden opgenomen. 
Alle 6 kerkgebouwen handhaven zal op den duur niet mogelijk 
zijn. Over 10 – 15 jaar zal het kerkbezoek voorzienbaar gehal-
veerd zijn gelet op de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers. 
Door het kleiner worden van de geloofsgemeenschap zien we 
geldgebrek aankomen, daarom is het verstandig tijdig maatre-
gelen te nemen. Kerksluiting is het allerlaatste waaraan gedacht 
wordt. Eerst andere mogelijkheden nagaan. Bijvoorbeeld: Het 
kerkgebouw multifunctioneel maken met als doel de eredienst te 
behouden. Ook kan onderzocht worden of het dorp het gebouw 
wil behouden en daarvoor wil bijdragen in de kosten. 

Al met al zal over de nieuwe toekomstvisie 2018-2030 voor de 
parochie het komend jaar verder en dieper gesproken worden. 
Er zal een discussiestuk geschreven worden, wat met de kernen 
besproken zal worden. 
In het proces zal ook het beleidsplan van het pastoraal team 
mee genomen worden. 
Het stuk zal geschreven worden met de gedachte: 
– Wat is voor de H. Claraparochie goed? 
– Hoe wij denken de toekomst tegemoet te gaan met de dingen  
 die wij nu weten. 
– Cruciale aspecten zijn: vitaliteit, geld, voldoende vrijwilligers.   
 Wat te doen als 1 of meer van deze zaken wegvalt? 
– Niet doormodderen tot het einde, tijdig reageren op  
 ontwikkelingen.

Naast dit belangrijke onderwerp is op deze zaterdag nog over 
allerlei andere zaken gesproken. 
Vermeldenswaardig is nog dat pastoor Glas uitleg gaf over de 
beweegredenen van het nieuwe vieringenrooster. Uitgangspunt 
is in iedere kern elk weekend blijven vieren. Komend najaar is er 
een evaluatie met de pastoraatsgroepen.

Als u wilt reageren: uw reactie kunt u mailen aan:  
info@rkgroenehart.nl.

Namens het parochiebestuur, 
Sjaak Leliveld en Wim Schildwacht
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Barbecue jongeren 
Coming home: wanneer voel jij je thuis

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

ging ontvangen en toch geïnteresseerd? 
Van harte welkom!

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

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

Openingsviering  
‘De wegen van God’ met jubileum  
pastor Hoogenbosch

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

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

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

Vrijwilligersavond

In de federa-
tieweek 2017 
zetten we ook 
dit jaar weer een 
groep vrijwil-
ligers in het 
zonnetje. Alle 

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

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

Symposium
Voltooid leven, zegen of vloek?

“Voltooid leven” 
is een term 
geworden die 
veel in de me-
dia naar voren 
komt. Hoe gaan 
wij om met 

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

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

Musical Esther

Basisschool-
kinderen uit de 
federatie stude-
ren overdag de 
musical Esther in. 

Onder professionele leiding wordt 
er gezongen en gedanst. De kaarten  
(€ 2,- per persoon, gezinskaart € 5,-)  
zijn te bestellen bij Jolanda den Brave, 
denbrave@live.nl of te koop bij aanvang 
van de voorstelling.
Zaterdag 7 oktober, 19.00 uur 

H. Adrianuskerk Langeraar
Slotviering  
‘De wijngaard van God’

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

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

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

Orgeltocht per fiets  
of auto

In een aantal 
kerken van de 
federatie staat 
een orgel dat 
de moeite 
waard is om 
te beluisteren 
en om meer 
over te weten 

te komen. Kom mee fietsen op zondag 
8 oktober. We rijden langs de orgels van 
de Franciscusparochie. Afstand: ca 35 
km. Neem uw lunchpakket mee, natuurlijk 
staat de koffie klaar in de te bezoeken 
kerken.

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

Federatieweek: 

Meedoen met Frans en Klaar 
De Federatieweek 2017 staat in het teken van meedoen. Met dit thema stelde de werkgroep een gevarieerd programma 
samen met voor ieder wat wils. Wees welkom en doe mee met Frans en Klaar! 
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De ontmoeting  

Vieren
Vijfentwintig jaar pastoraal werker

Zonder dat je er iets voor hoeft te doen, glijdt de ene dag in de 
andere. Je doet je werk, leeft met je familie, vrienden en zoveel 
anderen, je slaat het blad van de kalender om en de volgende 
maand dient zich aan. En dan ineens is er een datum die zegt 
dat je al heel wat jaren onderweg bent. Op het moment dat ik dit 
schrijf is het precies vijfentwintig jaar geleden dat ik de eerste 
stappen in het pastoraat zette. Ik mocht dat doen naast en met 
de onschatbare hulp van pater Dirk Koster! 

Ik ben heel dankbaar en blij om dit zilveren jubileum in uw mid-
den te vieren, op zondag 1 oktober. De feestelijke viering die 
ook de federatieweek opent, is om 10.00 uur in Langeraar, met 
aansluitend een receptie in Parola tegenover de kerk. 

Maria Geboorte 

Precies 9 maanden na de “Onbevlekte ontvangenis van Maria” 
vieren we het feest van “Maria Geboorte”. 

Joachim en Anna waren eenvoudige, vrome mensen. Hun 
huwelijk bleef echter kinderloos, iets dat beiden veel pijn deed. 
Tot het moment dat er een engel aan Joachim en later ook aan 
Anna verscheen met de boodschap dat Anna zwanger zou zijn 
van een dochter. Ze kregen de opdracht haar de naam Maria 
te geven. Ze zou aan de Heer zijn toegewijd en er zou nooit iets 
kwaads over haar worden gedacht of gezegd. Zij zou de moeder 
worden van Jezus: de “Redder van alle volken”. En zo gebeurde 
het: Joachim en Anna kregen Maria als dochter, een grote  
gebeurtenis! En die geboorte viert de kerk sinds ongeveer de  
6e eeuw op 8 september. 

En wij in onze parochiefederatie vieren feestelijk mee! Die vrij-
dagmorgen om 9.00 uur Noorden m.m.v. Cantabo en `s avonds 
om 19.00 uur in Hoogmade met m.m.v. het Nederlandstalig 
Koor en met onze bisschop als hoofdcelebrant. 
Daarnaast zijn er die dag nog vieringen in de Peppelhof  
(Leimuiden) en in Gogherweide (Oude Wetering) om 9:30 uur.

Viert u ook mee?

Pastoor Jack Glas

Bestuursnieuws parochie H. Clara 

Onze parochie heeft in alle kernen een vrijwilligers coördinator. 
Een persoon bij wie u terecht kunt voor informatie, ondersteu-
ning/scholing en bemiddeling. Deze persoon heeft een vertrou-
wensfunctie! U kunt als vrijwilliger binnen onze parochie altijd 
bij hen terecht met uw vragen en/of problemen. Wist u dat u 
als vrijwilliger verzekerd bent voor schade die is ontstaan bij uw 
werkzaamheden voor de kerk? Wist u dat wij een “Informatie 
voor en van de vrijwilliger” blad aan onze (nieuwe) vrijwilligers 
uitreiken? Wist u dat wij in onze parochie een goed vrijwilli-
gersbeleid belangrijk vinden? Het beleid is opgezet om er voor 
te zorgen dat iedere vrijwilliger, binnen de doelstelling van de 
parochie (verwoord in het beleidsplan), haar/zijn/ taak goed kan 
vervullen. Uiteraard is het eerste aanspreekpunt de contactper-
soon van de werkgroep. Hij/zij zal u altijd te woord staan en waar 
nodig u verder helpen in uw zo belangrijke en voor de parochie 
onmisbare vrijwilligerswerk. De contactpersoon maar ook u, kan 
in gesprek gaan met een coördinator. Deze kan bewerkstelligen 
dat de juiste persoon op de juiste plaats terecht komt of wordt 
aangemeld voor een passende cursus. Het kan ook zijn dat u 
een vrijwilligerscoördinator van een andere kern wilt spreken. 
U kunt altijd via het secretariaat van de desbetreffende kern 
informeren naar het telefoonnummer en/of e-mailadres, daar 
is bekend wie in die kern de vrijwilligerscoördinator is. U kunt 
natuurlijk ook voor informatie op de website www.rkgroenehart.
nl terecht. Het mooie binnen onze Claraparochie is, de wil om 
samen te werken, daarom komen al onze vrijwilligerscoördina-
toren minimaal tweemaal per jaar bij elkaar om met elkaar de hia-
ten uit het beleidsplan te bespreken en het parochiebestuur van 
advies te voorzien. Bijzonder blij zijn wij met de nieuwe vrijwil-
ligerscoördinatoren Angelika Verboom (Langeraar) en Hanriëtte 
Brouwer (Noorden), zij stellen zich elders in dit blad aan u voor. 
Wij hebben alle vertrouwen dat u bij hen in goede handen bent! 
De portefeuille vrijwilligerscoördinator/beleid in het parochiebe-
stuur is sinds 1 juli jl. vacant, ik heb het met plezier gedaan maar 
vond het nu even tijd voor een “time-out”. Ik hoop van ganser 
harte dat er iemand is die na het lezen van dit stuk interesse 
heeft in deze bijzonder mooie taak? U kunt altijd bij mij terecht 
voor informatie, maar ook bij Wim Schildwacht van het bestuur 
tel. (0172) 60 36 54.

Namens het parochiebestuur, Elly Versteeg

KALENDER SEPTEMBER 2017

5,12,19,26 september 19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif

5,12,19,26 september 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

6 september 19.30 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif

24 september Zie achterzijde van dit blad Tiener BBQ



Door: Marieke van Gelderen 

Riham is bij aankomst in Nederland direct 
in Nieuwkoop terecht gekomen. Toen er 
in 2015 vluchtelingen in het Koetshuis in 
Nieuwkoop werden geplaatst, meldde zij 
zich aan als vrijwilliger. Gemeente Nieuw-
koop bood haar een werkervaringsplek 
aan en inmiddels is zij in vaste dienst als 
Klantadviseur afdeling Publiekszaken 
voor het Team Statushouders. 

Veel samenwerking 
Riham werkt samen met veel verschil-
lende instanties: “Op het moment dat de 
asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt 
is hij statushouder. Wanneer hij in de ge-
meente komt moet er veel geregeld wor-
den. De eerste zes maanden gaat dit in 
samenwerking met Participe, een vrijwil-
ligersorganisatie. Met woningcorporaties 
zit ik rond de tafel voor de huisvesting, 
met het Serviceplein van de gemeente 
Alphen aan den Rijn help ik bij het aanvra-
gen van een uitkering. We regelen scho-
ling en de reiskostenvergoeding om naar 
school te gaan.”

Taal
Alles begint met het leren van de taal. 
“Sinds 2015 zijn er circa 120 volwassen 
statushouders in de gemeente geves-
tigd. Zij gaan 2 à 3 dagen per week naar 
school. Eigenlijk leer je de taal het mak-
kelijkst door veel te oefenen in je werk-
omgeving of tijdens vrijwilligerswerk. Dit 
is voor statushouders lastig omdat zij hier 
vaak niet de kans voor krijgen. Er is een 
aantal mooie voorbeelden waarin status-
houders aan het werk zijn. Bij Florahol-
land en de metaalvakschool lopen projec-
ten. Een aantal doet vrijwilligerswerk bin-
nen de gemeente en de kerk. Daarnaast 
helpen ze elkaar met praktische zaken. 
Zelf heb ik een mooie kans gekregen bij 
de gemeente Nieuwkoop, daar ben ik 
heel dankbaar voor. Ik heb hierdoor de 
taal extra snel kunnen leren. Zo kan ik 
laten zien dat er mogelijkheden zijn voor 
statushouders en dat is een motivatie 
voor anderen.” 

Participatieverklaring
Naast de bemiddeling houdt Riham zich 
actief bezig met de Participatieverklaring. 
“Dit is een verplicht onderdeel van het 
inburgeringsexamen. Een aantal kern-
waarden uit de Nederlandse samenleving 
komen hierin aan bod: vrijheid, gelijk-
waardigheid, participatie en solidariteit. Ik 
leg hen uit wat het inhoudt, en we organi-

Riham Salah Osman is met haar moeder en broers uit Sudan gevlucht naar de Dominicaanse Republiek. Zij studeerde daar 

Business Administration, maar kon dit helaas niet afmaken. Toen de mogelijkheid er was om een verblijfsvergunning in Neder-

land te krijgen, is zij samen met haar familie binnen een week vertrokken. 

seren workshops met politie, gemeente, 
werkgevers en andere instanties. Zo be-
grijpen ze wat ze tekenen.”

Vrijwilligers
Voor wie iets wil betekenen voor de 
statushouders zijn er volop mogelijkhe-
den. Riham: “We zijn altijd op zoek naar 
taalcoaches. Ik begeleid de vrijwilligers 
samen met Geert van de Velde van Par-
ticipe. Het gaat vaak om praktische din-
gen: korte gesprekken, post doornemen, 
telefoongesprekken en dat soort zaken. 
Naast mijn werk heb ik de WhatsApp 
groep “Samen integreren” opgezet. Daar-
in kunnen statushouders korte vragen 
stellen aan Nederlanders.”

De ontmoeting  

“Alles begint met het leren van de taal”

Riham Salah Osman begeleidt statushouders in Nieuwkoop 

Interessante gesprekken
Wij zijn op zoek naar een interviewer 
voor de rubriek ‘Ontmoeting’. Heeft u 
een vlotte pen en vindt u het leuk om 
mensen te leren kennen en te horen 
hoe geloof bij hen een rol speelt? U 
gaat deel uitmaken van een poule voor 
ongeveer 2 à 3 gesprekken per jaar 
maar de klus voert u zelfstandig uit. 
 
Wilt u het fijne ervan weten? Graag via 
email aan: samenstromen@gmail.com  
of via tel. (0172) 60 56 79.

23 september: Culturendag en Otterloop

Tom in de Buurt organiseert dit jaar voor de tweede keer de Culturendag in 
Nieuwkoop. Riham helpt bij de organisatie. “Er zijn hapjes uit verschillende lan-
den, muziek en een modeshow die ik samen met mijn moeder regel. 
Ook is er op 23 september het wandelevenement De Otterloop, een samenwer-
king met de Rotary en Natuurmonumenten. Er zijn verschillende wandelroutes, 
van 5 tot 24 kilometer. Er wordt gelopen voor schoon drinkwater in Tanzania.”
Informatie en inschrijven: www.otterloop.nl
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Kinderkerk 
Het is alweer even geleden, de laatste 
kinderkerk was op zondag 2 juli op de 
Petrus en Paulusdag. Het was gezellig 
met veel kinderen. We hebben het gehad 
over Petrus (De Rots) en wat de reden 
is dat hij deze naam van Jezus heeft 
gekregen. We hebben ons afgevraagd of 
wijzelf ook een rots kunnen zijn waar 
anderen op kunnen en mogen bouwen.  
Als herinnering aan deze dag hebben we 
allemaal een hanger met een eigen “rots” 
van klei gemaakt.
De volgende kinderkerkdata staan 
alweer gepland. In deze samenstromen 
vast de data voor 2017.
Ben je tussen de 4 en 12 jaar kom dan 
eens met ons mee vieren.
Tot ziens op: zondag 24 september, zon-
dag 5 november en zondag 26 november.

Werkgroep Kinderkerk

Lords Voice
Repeteren in de kerk of in ‘t Achterom. 
Decor ontwerpen en opbouwen, geluid, 
beeld en licht en nog vele andere zaken 
moesten er geregeld worden na overleg 
met de beheercommissie of pastoraats-
groep. Maar het was de moeite waard.
Zaterdagavond 17 juni was het zover. 

Het kerkgebouw was veranderd in een 
prachtige en sfeervolle concertlocatie. Er 
was koffie of thee met wat lekkers. Het 
koor zong de sterren van de hemel voor 
een groot publiek dat uitgenodigd werd 
om mee te zingen. Om de kelen weer te 
smeren was er na het concert ook nog de 
gelegenheid om na te praten onder het 
genot van een hapje en een drankje.
Lords Voice, van harte gefeliciteerd met 
dit spetterende slot van jullie 40 jarig 
jubileum. Iedereen heeft genoten!!
Lords Voice steunde met dit concert 2 
goede doelen, stichting EHBO en Alpe 
d’Huzes maar ik wil graag bekend ma-
ken dat er nog een derde goed doel een 
gift mocht ontvangen. Dat derde goede 
doel was onze eigen Petrus en Paulus-
kerk.
Lords Voice, hartelijk dank hiervoor!!

Beheercommissie,
Ans Hijman

8

Stille kracht
Jarenlang is er een stille kracht werk-
zaam geweest op ons secretariaat. 
Iedereen weet dat de dames van het 
secretariaat aanwezig zijn op dinsdag- en 
woensdagmorgen, maar bijna niemand 
weet dat er iedere vrijdagmorgen óók 
nog iemand aanwezig was, nl. Annie 
Hoogeveen.
Zij zorgde ervoor dat de misintenties en 
de voorbeden uitgeprint werden en in 
een map klaar lagen voor de lector om te 
kunnen lezen in de weekendviering.
Bovendien verzamelde zij alle gegevens 
voor de nieuwsbrief zodat deze samen-
gesteld en gekopieerd kon worden. Weet 
U wel dat er al meer dan 300 nieuwsbrie-

Aarlanderveen



9SAMENstromen • september 2017

H. Clara parochie 

- Lief en leed -

Overleden
16 juli Hillegonda Johanna van de Klein    94 jaar
17 juli  Bernarda Regina Petronella Vork    80 jaar
21 juli  Jacobus Cornelis Valentijn    77 jaar

Gedoopt

16 juli  Kevin van Egmond
  Zoon van William en Femke van Egmond-Arends
20 augustus Duuk Kelder
  Zoon van Johannes en Bianca Kelder-van de Plas

ven gemaakt zijn? Ongeveer 20 jaar heeft 
Annie deze taak trouw en met plezier op 
zich genomen.

Annie wij bedanken je voor de vele uren 
werk en de vele fietsritjes naar de kerk in 
Aarlanderveen. Je was een stille kracht, 
maar wel een zéér gewaardeerde kracht.

Beheercommissie, Ans Hijman

Afscheid
Wij kennen Petra Mesman als een 
nauwgezet en deskundig persoon die als 
geen ander thuis was in de wereld van 
de cijfers, maar ook was zij de redster in 
nood als het ging om het verhelpen van 
storingen in de computers en de kopi-
eerapparatuur. Bovendien heeft zij een 
tijdlang een dubbelfunctie vervuld in de 
B.C.P. als secretaris en als penningmees-
ter, twee zware taken in het bestuur.
Ook was zij jarenlang het emailadres en 
postadres voor Wim en Ans Heijman die 
niet in het bezit zijn van een computer. 
Helaas stopte Petra 1 januari 2017 als 
bestuurslid van de beheercommissie.  
Wel bleef zij nog de financiën bijhouden 
en het collectegeld naar de bank bren-

Ontmoeten

Ontmoeten is de stap durven zetten,
Je ware gezicht durven tonen,
Je vrees en je onzekerheid opzij schuiven
En je vertrouwen aan iemand schenken,
Weten dat je geborgen bent.
Ontmoeten is niet veel vragen stellen,
aandringen of uitpluizen,
beslag leggen of veroordelen.
Ontmoeten is nooit ‘moeten’
Het is aanvoelen, luisteren, stil worden.
Ontmoeten geeft nieuwe horizonten aan je leven.
Je moet voortaan je kleinheid, je onmacht,
Niet meer verbergen,
Je moet ze niet langer alleen dragen,
Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt.

Erik Stijnen

gen. Met ingang van 1 augustus heeft zij 
ook deze werkzaamheden beëindigd. Wij 
respecteren haar keuze.
Petra, wij willen je bedanken voor alle 
tijd en energie en je jarenlange inzet als 
vrijwilliger voor de Petrus en Pauluskerk 
in Aarlanderveen. Petra bedankt namens 
alle parochianen!!

Sjaak en Gert, Clara bestuur,  
Wim en Ans
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Langeraar

Van de commissietafel
Overal is het rustig in de vakantiepe-
riode, in de winkels, op straat, bij de 
diverse verenigingen. Ook in de kerk 
komen minder mensen naar de vierin-
gen. Ondanks dat blijven de vele vrijwil-
ligers actief om te zorgen dat alles blijft 
draaien. Over vrijwilligers gesproken, op 
25 november organiseren de pastoraats-
groep en de BCP een vrijwilligersavond. 
Zet de datum dus alvast in uw agenda, 
uitnodiging en details volgen later.

Op de Open Monumentendag, gelijktij-
dig met de braderie, is de kerk ook weer 
geopend en zijn er diverse activiteiten 
verspreid over de hele dag. Leden van de 
pastoraatsgroep en de BCP zijn de hele 
dag aanwezig en staan u graag te woord. 
Graag zien wij u.

De BCP Langeraar

Gemeenschappelijke  
ziekenzalving
Op zaterdag 16 september is om 10.30 
uur in de H. Adrianuskerk een gemeen-
schappelijke ziekenzalving. Dit wordt 
gevierd met een eucharistieviering. De 
ziekenzalving is één van de zeven sacra-
menten die de Heer aan zijn kerk heeft 
geschonken. Het is geen aankondiging 
van het laatste uur, zoals sommige men-
sen denken. De ziekenzalving is bedoeld 
ter ondersteuning in die fase van je leven 
waarvan je kunt zeggen dat het wel de 
laatste fase is. De lichamen wordt ouder 
en broos. In de ziekenzalving bidden wij 
om de H. Geest, de Trooster en Helper, 
zoals Jezus het ons beloofd heeft. Wilt 
u in deze viering ook de ziekenzalving 
krijgen? Belt u dan met de pastorie 
(0172) 60 21 30. Pastoor Glas en diaken 

Van Aarle zullen de viering verzorgen. 
Ook alle andere parochianen zijn wel-
kom om mee te bidden en te vieren. In 
dit weekend is dit de enige viering in de 
kerk. U bent van harte welkom.

Startviering / Adrianusviering 
zondag 10 september
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. 
Ook dit jaar wordt hier een mooie 
viering aan gekoppeld. Daarnaast staat 
de viering van begin september altijd in 
het teken van de Heilige Adrianus. De 
gezinsviering van zondag 10 september 
wordt dus een bijzondere viering, de 
Adrianusviering, die ook in het teken 
staat van het nieuwe schooljaar. We 
hopen dan ook dat de schoolkinderen 
en ouders deze ochtend zo veel moge-
lijk naar deze viering toekomen. Aan 
het einde van de viering zullen wij met 
elkaar naar het Adrianusbeeld en -bos 
gaan, waar wij bloemen neerleggen. 
U bent van harte uitgenodigd om een 
bloem mee te nemen voor deze viering. 
Tijdens deze viering zullen kinderkoor 
De vrolijke Noot en jongerenkoor Spirit 
samen zingen. Voor de jongste kinderen 
is er crèche, na de viering bent u van 
harte welkom om koffie te drinken ach-
ter in de kerk. U komt toch ook met ons 
meevieren en zingen?

Werkgroep gezinsvieringen

Kinderwoorddienst
Goedemorgen welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!

God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal,
verteld in mensentaal.

Met dit welkomstlied begonnen wij onze 
kinderwoorddiensten. Voor de kinde-
ren die voor het eerst kwamen was de 
spanning na het zingen er een beetje 
af. En de kinderen die vaker kwamen 
zongen dit liedje al gauw uit hun hoofd 
mee. Voor de vakantie zijn wij (Corine, 
Saskia, Liesbeth en Angelique) gestopt. 
Wij hebben dit jarenlang met veel plezier 
gedaan. Het was altijd gezellig en tijdens 
het voorbereiden leerden wij van, met 
en door elkaar. Dit gunnen wij anderen 
ook. Miranda wil de kinderwoorddien-
sten graag voortzetten. Maar alleen is 
dit niet leuk. En het zou toch zonde zijn 
als er vanaf nu geen kinderwoorddien-
sten meer zouden zijn. Kom een keer 
meedoen. Het is leerzaam, gezellig en 
leuk met elkaar en met de kinderen. De 
eerstvolgende kinderwoorddienst is op 
zondag 1 oktober.

Miranda, Corine, Saskia, Liesbeth en 
Angelique

- Lief en leed -

Gedoopt 
25 juni Killian Pete Lennox Bartelings

Overleden
17 juni Wilhelmina van der Pijl-van Tol    98 jaar
9 juli Margaretha Antonia Maria Bijlemeer-Vork   74 jaar
22 juli  Helena Philipona Elizabeth Uijttewaal-Hoogervorst  85 jaar
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Braderie/Open monumentendag
Zaterdag 9 september van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Komt u ook een kijkje nemen 
in de kerk, een kaarsje aansteken, een 
praatje maken met de pastor, een puz-
zeltocht maken met de kinderen? Of 
koekjes kopen die we gebakken hebben 
bij bakker Jan Wildenburg, de opbrengst 
is voor het onderhoud van de kerk. 
Luisteren naar orgelmuziek. Een wande-
ling door het Adrianusbos. Zingen in 
de kerk !? Heb je ooit wel eens willen 
zingen op het koor boven in de kerk? 
Dan is nu je kans. Kom van 11.30 tot 
12.15 uur naar het koor, daar houden we 
een korte zangworkshop. Je hoeft echt 
geen zangtalent te zijn om mee te doen, 
gewoon eens proberen hoe dit gaat en 
hoe mooi het klinkt. Iedereen is welkom, 
man, vrouw, jong en oud. Doe maar mee!  
Je ziet er is weer van alles in en rondom 
de kerk te doen die dag. Allemaal veel 
plezier.

Gerarduskalender 2018
Dit jaar is de Gerarduskalender ook te 
bestellen bij Mevrouw C. Hoogeveen, 
Geerweg 79 te Ter Aar, telefoon (0172) 
53 84 50. De kalender is uitgebracht door 
Klooster Wittem en kost € 7,-. Het is 
een scheurkalender met elke dag op de 
voorkant een spreuk. Op de achterkant 
staan afwisselend gedichten, bezin-
ningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen.

Vrijwilligerscoördinator
Drie keer is scheepsrecht’ zegt men. Dus 
nadat ik voor de derde keer was bena-
derd of ik iets wilde doen voor de kerk, 
was het voor mij de hoogste tijd om 
voluit JA te zeggen! Sinds 1 april j.l. ben 
ik het nieuwe bestuurslid van de BCP 
als vrijwilligerscoördinator en vertrou-
wenspersoon. Een functie die helemaal 
bij mij past. Sinds mijn tiende ben ik al 
als vrijwilliger actief. Ooit begonnen bij 
Advendo, later bij Scouting Welverro, 
in verschillende oudercommissies op 
de scholen van mijn kinderen en de 
laatste 10 jaar bij de Langeraarse EHBO 
vereniging. 

Ik ben geboren en getogen in Langeraar 
en getrouwd met Hans (die vroeger 
waarschijnlijk uw postbode was). Samen 

hebben we drie prachtige dochters 
waarvan de jongste al bijna 10 jaar actief 
is als misdienaar en zich sinds een jaar 
acoliet mag noemen. En reken maar dat 
zij daar trots op is! In het dagelijks leven 
ben ik werkzaam in de kinderopvang als 
leidinggevende.

Inmiddels heb ik al wat handen mo-
gen schudden en kennis gemaakt met 
slechts enkele vrijwilligers. Het gaat 
nog wel even duren voordat ik iedereen 
heb gezien, want weet u dat er zo’n 150 
vrijwilligers actief zijn in en voor onze 
mooie kerk? Dat was wel even schrik-

ken toen ik dit hoorde. Hoe ga ik die 
allemaal leren kennen en hoe zorg ik dat 
zij mij kennen? Dat wordt dus een hoop 
bezoekjes brengen aan de verschillende 
werkgroepen de komende maanden. 
Want ik vind het belangrijk als vrijwil-
ligerscoördinator dat de mensen mij 
een keer hebben gezien en dat ik alle 
vrijwilligers ontmoet. Als je elkaar dan 
een keer nodig hebt, en een gezicht erbij 
hebt, is het een stuk makkelijker om 
contact te zoeken. Dus als u mij nodig 
hebt spreek mij dan rustig aan in de kerk 
of u kunt met mij contact zoeken via het 
secretariaat.

Vriendelijke groet, 
Angelika Verboom

Vanaf de Adrianustoren

• De vakantietijd is ten einde, scholen zijn weer begonnen. We pakken de draad van 
school, werk, vrijwilligerswerk weer op en wensen u/jullie daarbij succes en alle 
goeds.

• Een dank je wel aan alle vrijwilligers van de kerkopenstelling. Zij hebben het ook 
dit jaar weer mogelijk gemaakt dat vele mensen onze mooie kerk hebben kunnen 
bezichtigen.

•  Zaterdag 16 september is om 10.30 uur ziekenzalving. De weekendviering komt te 
vervallen.

•  Zaterdag 23 september is om 19.00 uur de oecumenische viering. Thema van de 
vredesweek is ‘De kracht van Verbeelding’. Zie verder het artikel in het algemene 
gedeelte.

•  Zondag 1 oktober is om 10.00 uur de federatieviering, ook wordt dan gevierd dat 
pastor Marjo Hoogenbosch 25 jaar pastor is. Er zal dan kinderwoorddienst zijn en 
crèche. Meer informatie zie elders in Samenstromen.

•  Tijdens de federatieweek verzorgt Theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel 
bijzonder, leuk en flitsend programma, waarbij we in maar liefst één dag een mu-
sical gaan instuderen. Voor meer informatie zie algemene deel van Samenstromen.

H. Clara parochie 



12

Doop
“Ik vond het bijzonder om mee te ma-
ken.”, zei de een. “Weet je, het ontroerde 
mij.”, zei een ander. Op zondag 9 juli 
werd een volwassene opgenomen in de 
kerk. De heer Jaap Flikweert ontving in 
één viering de doop en het vormsel en 
hij ging voor het eerst ter communie. 
Daar was wel wat aan vooraf gegaan. Een 
aantal maanden daarvoor had hij let-
terlijk aan de bel van de pastorie getrok-
ken. Hij wilde meer weten over kerk en 
geloof. Want hij hoopt met zijn Poolse, 
katholieke vriendin te gaan trouwen. 
Daarom ging hij steeds meer nadenken 
over geloof. 
Daar zijn we met elkaar over gaan pra-
ten. We hebben uit de Bijbel gelezen. We 
zijn gaan oefenen: waar zie ik iets van 
God in mijn leven? En hoe doe je dat ei-
genlijk; bidden? We hebben uitdrukkelijk 
stil gestaan bij leefregels, geloofsbelijde-
nis en de sacramenten.
Zo kwamen we tot een keuze die tot 
zijn doop, vormsel en communie heeft 
geleid. Als volwassene moet je het zelf 
antwoord geven. Er zijn geen ouders die 
tijdelijk voor jou geloven. Daarom nam 
de geloofsbelijdenis ook een grote plaats 
in. Jaap stond daarbij vooraan. Hij was 
in het wit gekleed als een variant op de 
doopsjurk én om uit te drukken dat de 
doop je tot een nieuw mens maakt, een 
mens van Christus. En na afloop van de 
kerk werd hij hartelijk toegezongen door 
parochianen die zo meteen waarmaakten 
dat hij in ons midden welkom is. 
Wij zijn meer gewend om kinderen op te 
nemen. De doop is voor een baby, de eer-
ste communie voor schoolkinderen en 
het vormsel voor tieners. Dat vertedert 

en is mooi om te zien. Maar een volwas-
sene die ervoor kiest om bij de kerk te 
willen horen, houdt ons meer een spiegel 
voor. Het bevestigt onze eigen keuze. En 
Jaap zelf? Die liet alles over zich heenko-
men en vond het heel bijzonder. 
Wilt ook u meer weten over geloof en 
een eventuele opname in de Rooms Ka-
tholieke kerk? Doe dan als Jaap; trek aan 
de bel, stuur een mailtje. Laat het weten! 

Heleen van de Reep

Biechtstoel
De mini expositie in de voormalige 
biechtstoel heeft veel positieve reacties 
opgeleverd. De oude missaals met de 
soms prachtige miniaturen zijn inmid-
dels weer opgeborgen. Nu zijn de oude 
canonborden te zien. Ze stonden vroeger 

op het altaar en delen van de gebeden 
van de eucharistie stonden er op in het 
Latijn. In het midden een groot bord met 
delen van de canon van de mis en het 
Gloria en het Credo. Rechts een kleinere 
met o.a. de gebeden bij de handenwas-
sing en links ook een kleinere met daar-
op het laatste evangelie van Johannes.
Er zijn maar liefst vier sets: Eén die op 
het hoogaltaar stond, één voor het zijal-
taar, een hele mooie voor hoogfeesten en 
een hele simpele voor op reis!
Voorlopig blijft de expositie nog te zien. 
Als de kerk open is, is ook de exposite te 
bewonderen.

BCP

Verrassing
Gewoon achter in de kerk gevonden een 

Nieuwkoop

- Lief en leed -

Gedoopt 
9 juli Jaap Flikweert

Overleden 
10 juni Co v.d. Weijden-Brouwer    88 jaar
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leuk glas met sterren en bloemen met 
een kaartje er aan met de volgende tekst:
Lieve vinder, Ik ben niet verloren of ge-
stolen, maar speciaal neergelegd…. Voor 
jou van mij! Gewoon omdat het leuk is 
om iemand blij te maken! Fijne dag!
Daar word je toch vanzelf blij van. 

Tussenblad
U vindt bij elke Samenstromen een 
extra tussen gestoken blad. Daarop 
staan wat vaste gegevens, alle vieringen 
en momenten dat de kerk open is en 
de gebedsintenties. Daarnaast ook het 
nieuws voor de koren en belangrijke 
mededelingen als die er zijn. U vindt er 
ook de uiterste inleverdata voor kopij en 
gebedsintenties.
Omdat het tussenblad pas wordt ge-
maakt op ons eigen secretariaat in de 
week dat de Samenstromen wordt ver-
spreid, is het tussenblad actueler dan het 
rooster achterin het blad. Op het rooster 
kunt u snel zien waar er nog meer vie-
ringen zijn, maar eventuele aanpassin-
gen én de gebedsintenties en de tijden 
dat er andere activiteiten dan vieringen 
zijn in onze kerk zijn te vinden op ons 
tussenblad.

Redactie Nieuwkoop

Fietst u mee op 27 augustus? 
“Samen uit op de fiets”
Op zondag 27 augustus organiseert het 
Activiteiten Comité van de RK Kerk de 
jaarlijkse fietstocht “Samen uit op de 
fiets”. De fietstocht heeft een lengte van 
30 km en is geschikt voor jong en oud. 
De tocht gaat via Aarlanderveen richting 
Ter Aar. Daar maken we een rondje en 
kunt u even pauzeren. De tocht eindigt 
bij De Shelter (het clubhuis van de scou-
ting) in Nieuwkoop. Daar kunt u onder 
het genot van een drankje, een pan-
nenkoek en een sateetje gezellig bijklet-
sen. Heeft u zin in een leuke gezellige 
fietstocht, u bent van harte welkom! U 
kunt op eigen gelegenheid starten vanuit 
De Pastorie tussen 11.00 en 13.00 uur. 
Kosten van deelname zijn € 2,- voor een 
volwassene en € 0,50 voor een kind tot 
15 jaar. Graag tot dan! 

Lourdes
Op donderdag 21 september vertrekken 
we met de bus vanuit Nieuwkoop naar 
Lourdes.
Wilt u intenties meegeven of een kaarsje 
laten opsteken bij de grot, dan kunt u een 
briefje in de bus doen bij de pastorie of 
bij Gre de Boer, Zuideinde 193 of bij Bets 
Verhagen, De Zeelt 7.

Werkgroep Lourdesbedevaart

Gezinsviering
In september is er jammer genoeg geen 
gezinsviering in Nieuwkoop. Dit kwam 
niet uit in de planning. Zondag 22 
oktober zijn we er weer! Dan vieren we 
samen Oogstdankdag.

Werkgroep GezinsVieringen

Kinderwoorddienst
De data zijn nog niet bekend. Houd 
daarom de Rietkraagberichten goed in 
de gaten! 
Daarin zullen we laten weten wanneer er 
een KinderWoordDienst is.

Werkgroep KinderWoordDienst

Klaverjasseizoen start  
22 september weer!
Heeft u zin in een gezellig avondje uit? 
Dan bent u vrijdag 22 september van 
harte welkom in het Parochiehuis in 
Nieuwkoop. Dan start het klaverjassei-
zoen en kunt u elke maand weer gezellig 
klaverjassen. 
We starten op 22 september om 20.00 
uur en spelen 3 potjes. We spelen op zijn 
Rotterdams (verplicht gaan en maatslag 
introeven). Tussendoor kunt u gezellig 
bijkletsen en genieten van een hapje en 
een drankje. Kosten van deelname € 3,50. 
De andere kaartavonden van dit seizoen 
zijn op 20 oktober, 24 november, 22 
december en op 19 januari, 16 februari, 
16 maart en 13 april. Noteer deze data in 
uw agenda. 
Komt u ook? Hartelijke groet! 

Activiteiten Comité Nieuwkoop

Mariatentoonstelling  
fotoboekje
Sinds 24 juli is in het mortuarium een 
tentoonstelling te zien van 45 afbeeldin-
gen van Maria. Deze tentoonstelling zal 
tot eind oktober na alle vieringen, op de 
zondagen dat de kerk open is maar er 
geen viering is en op de monumenten-
dagen 9 en 10 september te zien blijven. 
Daarna wordt er van al die afbeeldingen 
mét uitleg een fotoboekje gemaakt dat u 
kunt bestellen voor € 17,50. Mail naar ra-
jau@casema.nl of bel (0172) 57 21 40 om 
het te bestellen. Als het boekje af is kunt 
u het op de pastorie afhalen op donder-
dagochtenden na de viering van 9.00 uur. 
Binnen Nieuwkoop kan het desgewenst 
ook worden bezorgd.

Open monumentendagen
Onze kerk doet ook dit jaar weer mee 
met de open monumentendagen. De 
kerk zal open zijn op zaterdag 9 septem-
ber van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 
10 september van 12.00 tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom. Een mooie 
gelegenheid om familie en vrienden van 
buiten Nieuwkoop die de kerk niet ken-
nen onze mooie kerk eens te laten zien.

H. Clara parochie 



Rondje om de kerk?
Eén van de bloemrijkste perken in ons 
dorp is vast en zeker de Nicolaashof 
naast de H. Nicolaaskerk. Toch zijn er 
mensen die het nog niet ontdekt heb-
ben.
Wist u dat er ruim zeventig soorten 
planten staan, die op verschillende 
tijden in het jaar bloeien?
Hiervan is er een groot aantal met 
bijbelse betekenis, dit wordt beschreven 
in de “tuinbijbel”.
Ook staan er negen bijbelverhalen 
uitgebeeld. Er is een kinderhoekje met 
speuropdrachten, een vijver met goud-
kleurige vissen, prachtige oude beuken 
en een kruidenhoekje. U kunt hier in 
alle rust genieten van dit stukje natuur.
De Nicolaashof en het kerkhof wor-
den onderhouden door een aantal 
enthousiaste vrijwilligers. Wilt u nog 
meer wandelen? Via de hof kunt u het 
prachtige landgoed Ursula bereiken, 
met onder andere de kinderboerde-
rij, prachtige waterpartijen en mooie 
wandelpaden.

In juli is de eerste prijs uitgereikt voor 
de bloemenspeurtocht. De winnaars 
waren Roy en Zoë uit De Kwakel. Zij 
kregen hun prijsje thuis.

Henk en Leonie Borst

Nicolaasdag
De traditionele dag waarin wij als paro-
chianen op feestelijke wijze samenko-
men is dit jaar op zondag 17 september 
om 9.15 uur. De koren Caecilia en 
Canta Libre luisteren de viering op. 
Zet de datum alvast in uw agenda. De 
uitnodiging volgt.

Oecumenia
De zomer is nog niet voorbij maar de 
herfst komt in het zicht en zo ook weer 
de middagen van de Oecumenia. We 
hopen dat u er allemaal weer zin in 
heeft, wij in ieder geval wel. We hebben 
geprobeerd er een afwisselend program-
ma van te maken op de volgende data:

13 september bingo
11 oktober kaars maken
8 november kerstboom maken
13 december kerststukjes
10 januari vogeltjes maken
14 februari knopen plakken
14 maart kleuren voor volwassenen
11 april High Tea

De activiteiten starten om 14.30 uur 
in gebouw ’t Anker. Het programma is 
onder voorbehoud.
We hopen op uw aller komst en neem 
gerust vrienden en bekenden mee.

Anja van Leeuwen-Vink  tel. (0172) 53 
88 62, Ria Kennis tel. (0172) 52 98 88,
Adri van der Lee, Corrie Kranenburg, 
Jopie van Leeuwen, Gerda Lek, Jannie 
van Vliet, Anke Bos

Kort gezegd
•  Op 20 juni bezochten 12 mensen van 

de Willibrordusparochie uit Hillegom 
onze kerk en tuin. Zij waren erg en-
thousiast over de geschilderde staties 
en onze mooie Nicolaashof.

Nieuwveen

• Elke maandagmorgen van 10.00 - 
11.30 uur is er een inloopochtend in 
’t Anker. Zie het inlegvel voor meer 
informatie

H. Clara parochie 

14

- Lief en leed -

Getrouwd
7 juli  Mariëlle van Lammeren en Erik Baas

Gedoopt 
9 juli Emma Maria Johanna van der Kraan
  Dochter van Nick van der Kraan en Marleen Hoogeveen
30 juli Kate Anne Michelle Verkerk
  Dochter van Dirk Jan Verkerk en Barbara Pogoda

God,
laat het uw stem zijn

die ons roept
wanneer wij proberen

onze verdeeldheid te boven te 
komen

en zoeken naar wat ons met 
elkaar verbindt.

Geef dat in ons spreken en 
zwijgen,

in ons doen en laten,
iets doorschemert van uw 

licht.
In Jezus’ naam,

Amen
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Noorden

nog steeds ons kinderkoor en ook Joke 
stopt na vele jaren als cantor. Wij zijn 
Joke veel dank verschuldigd voor de vele 
vieringen waarin zij de volkszang leidde. 
Gelukkig hebben wij onze beide orga-
nisten Hans en Niels bereid gevonden 
om eventueel voor te zingen als zij orgel 
spelen. Op deze manier is er bijna tijdens 
alle vieringen muzikale ondersteuning, 
want u weet, het gezegde onder de zan-
gers is: Zingen is dubbel bidden!

Het begin van een nieuw seizoen is ook 
een mooi moment om te starten als 
vrijwilliger in een van de vele werkgroe-
pen of functies binnen onze parochie-
gemeenschap. Wij zoeken versterking in 
vele geledingen. Soms omdat de bezet-
ting al (te) klein is, soms om het aantal 
beurten wat te verminderen, soms omdat 
vele handen licht werk maken, soms om-
dat zingen in een groter koor nu eenmaal 
leuker is. Kosters, lectoren, cantoren, col-
lectanten, voorgangers tijdens de avond-
wakes, kerkwerk(st)ers, tuinmannen en –
vrouwen, misdienaars en acolieten, leider 
in het Anker cathecheseproject, leider bij 
Rock Solid, lid van de pastoraatsgroep, 
lid van de (zieken-)bezoekgroep, denk er 
over na en zet die stap. We hebben het al-
lemaal druk maar we moeten de kar met 
z’n allen blijven trekken. Vanuit het team, 
de werkgroepen en eventueel de pasto-
rale school wordt waar nodig scholing 
en/of hulp geboden om je toe te rusten 
voor je taak. 

De pastoraatsgroep

Martinus deelt mee 
’t Is weer voorbij die mooie zomer, zong 
Gerard Cox vele jaren geleden. Dat geldt 
in ieder geval voor de zomervakantie van 
de meeste parochianen. We hebben ons 
weer kunnen opladen aan de zonne-
energie en we hebben daar niet eens een 
zonnepaneel voor nodig. Ons lichaam en 
onze geest reageren direct op positieve 
energie van de zon en van elkaar. Tijdens 
de ‘buitenviering’ (die we in verband met 
het weer maar binnen hielden), nodigde 
pastor Heleen van de Reep ons uit om 
gastvrij te zijn, om open te staan voor 
bezoekers en dit uit te stralen. Durfde u 
het? Wildvreemde mensen op straat te 
groeten? Hoe werd er gereageerd? Ver-
baasd of juist hartelijk terug, wie goed 
doet goed ontmoet?

De kerk heeft ook een klein beetje 
vakantie gehad. De vieringen gingen ge-
woon door, mede door de ondersteuning 
van de emeriti konden ook de teamleden 
bij toerbeurt op vakantie. De aanwezige 
koorleden ondersteunden in kleine 
bezetting de vieringen. Inmiddels zijn de 
repetities weer begonnen en trapt Waim-
baji het nieuwe seizoen af op 10 septem-
ber tijdens de Ziekenzondag. Onder de 
bezielende leiding van pastoor Jack Glas 
horen we de oproep van Paulus: ‘Bemin 
uw naaste als uzelf ’ en horen we Mat-
theus zeggen: ‘Als er twee of drie in mijn 
naam bijeen zijn, ben ik in hun midden’. 
Wij hopen natuurlijk op een grotere 
opkomst!

Voor de vakantie hebben de koorlei-
ders en organisten het schema gemaakt 
voor het hele komende jaar. Het is altijd 
een aardige puzzel om zoveel mogelijk 
tegemoet te komen aan de wensen van 
de voorgangers, de mogelijkheden van 
de koren en de beschikbaarheid van de 
organisten. Wij missen daarin natuurlijk 

Nationale Ziekendag 

Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot,
soms zijn ze klein;
je hoeft ze niet te zoeken,
je kunt ze ook zijn! 
 
Dóór alles heen tóch het licht blijven 
zien, dát is de kunst! Voor ieder mens 
zijn er donkere dagen en dagen van 
licht. Dit geldt in het bijzonder voor 
mensen die langdurig ziek zijn of 
beperkingen hebben, voor ouderen, al-
leenstaanden en voor hen die een groot 
verdriet te verwerken hebben. 
Het valt niet altijd mee om lichtpunt-
jes te blijven zien. Dan is het fijn om 
familie en vrienden te hebben, die van je 
houden en met je meeleven. Op zondag 
10 september is er ter gelegenheid van 
Nationale Ziekendag, om 11.15 uur een 
eucharistieviering met pastoor Glas 
als voorganger en koor Waimbaji, met 
mooie liederen, gebeden en gedichten. 
We willen óók op zoek gaan naar licht-
puntjes. 
Na de viering is er koffie of thee met 
iets lekkers, zodat u nog even met elkaar 
kunt napraten. 
Als u geen vervoer heeft, kunt u bellen 
naar Emmie en Jan Tersteeg. Tel. (0172) 
40 93 83. 
U bent van harte welkom. 
  
Namens de Werkgroep Diaconie en 
Ziekenbezoek
Emmie Tersteeg 

- Lief en leed -

Gedoopt 
18 juni Xavi Schalkwijk 
  zoon van Melanie en Ronald Schalkwijk

Overleden
1 juli 2017 Ben Broekhof  91 jaar
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Hartelijk dank
Ik mocht vele kaarten ontvangen met 
lieve en bemoedigende teksten waar-
voor ik u langs deze weg heel hartelijk 
wil bedanken. Ook dank voor uw gebed 
en het kaarsjes opsteken. Het heeft mij 
geholpen het leven weer op te pakken.

Alex Stroes

Dagje uit misdienaars
We hebben afgelopen jaar afgesloten 
met een leuk uitje. Tijdens de buitenvie-
ring mochten we een collecte houden 
en daarvan hebben we een leuke avond 
beleefd. Met alle misdienaars vertrok-
ken we naar Utrecht waar we eerst 
gingen laser gamen, daarna hebben we 
iets gegeten en tenslotte hebben we ons 
proberen te bevrijden van Prison Island. 
In allerlei kamers/ gevangeniscellen 
bevonden zich puzzels welke je op 
moest lossen. Daarmee kon je punten 
verzamelen en je een weg naar buiten 
zoeken. Het was een super gezellige 
avond. Helaas sloten we de avond af met 
het afscheid nemen van 3 misdienaars. 
Fleur, Sep en Anton gaan er nu na een 
aantal jaren mee stoppen. We willen ze 
hierbij nog een keer enorm bedanken 
voor hun inzet.

Herinnering Kerkbalans
De kerkgemeenschap in Noorden is 
een levende gemeenschap. Vele mensen 
staan vanuit de parochie klaar voor 
mede-dorpsgenoten. Ook op kerkelijk 
gebied gebeurt er veel, met dit jaar als 
voorlopig hoogtepunt de uitvoering 
van ‘de Passion’ in onze Martinuskerk. 
Wij willen dit heel graag met en voor 
ons dorp behouden. Vele parochianen 
hebben al een bijdrage gestort op onze 
rekening van de kerkbalans. Wanneer 
u bent vergeten om uw bijdrage over 
te maken of toch nog iets extra’s wilt 
overmaken, kunt u uw (extra) bijdrage 
overmaken op onze bankrekening NL-
90RABO03464467497 t.n.v. Parochie H. 
Clara, o.v.v. Kerkbijdrage BCP Noorden. 
Onze hartelijke dank hiervoor! 

De beheercommissie

Vrijwilligerscoördinator
Naast secretaris van de BCP in Noorden 
ben ik ook voorzitter van PCI de Man-
tel, coördinator misdienaars en acolie-
ten in Noorden en verzorg ik samen 
met Angelique de regenboogvieringen 
(kleutervieringen) in de Martinuskerk. 
Omdat ik ook in mijn dagelijkse werk-
zaamheden op een kinderdagverblijf 
veel met vrijwilligers te maken heb, 
heb ik als lid van de BCP Noorden het 
vrijwilligersbeleid op me genomen en 
zit ik dus namens BCP Noorden in de 
Commissie Vrijwilligerscoördinatoren 
binnen de parochie H. Clara. 

Vrijwilligers zijn een heel belangrijke 
schakel in het draaiend houden van een 
kerk. Zonder vrijwilligers geen kerk-
dienst en geen overige activiteiten in de 
kerk. Vandaar dat ik deze taak dan ook 
belangrijk vind en me daar voor in ben 
gaan zetten. Binnen de kernen werken 
we met een geweldige groep enthousi-
aste vrijwilligers. Een heel actieve groep 
waar we trots op moeten zijn. Ik krijg 
daar in ieder geval energie van en ik 
vind het belangrijk dat we deze mensen 
zien en dat we hier aandacht voor heb-
ben. Het is daarom goed dat de verschil-
lende kernen met elkaar overleggen 
over het vrijwilligersbeleid. We leren van 
elkaar en kunnen knelpunten bespre-
ken. Ik hoop in deze groep wat ervaring 
vanuit mijn werk mee te kunnen nemen.

Met vriendelijke groet, 
Hanriëtte Brouwer 

Dagje uit misdienaars
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H. Clara parochie 
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Vieringen op vrijdagmorgen
1 september 9.00 uur  
Woord en Communieviering
15 september 9.00 uur  
Rozenkrans bidden
29 september 9.00 uur  
Eucharistieviering

Maria ten Hemelopneming op 
12 augustus
Aan de organisatie heeft het niet gele-
gen. De viering van Maria ten Hemel-
opneming bij de Lourdesgrot was zoals 
elk jaar tot in de puntjes verzorgd. Vanaf 
half zeven kwam een gestage stroom 
kerkgangers het pad naast de kerk op-
lopen. De meesten waren wel gewapend 
met een paraplu. Jammer genoeg bleek 
deze echt nodig te zijn. Het was de hele 
dag prachtig weer geweest, maar vanaf 
half zeven dreef een donkere wolk over, 
van waaruit het ruim een half uur flink 
regende.  Paraplu’s werden opengeklapt, 
het orgel werd toegedekt met een water-
dicht zeil en de gezangen voorafgaand 
aan de viering werden a capella gezon-
gen en zonder versterking. Toch bleven 
de meeste mensen moedig zitten. Ge-
lukkig was alleen het begin van de vie-
ring aan de natte kant, vanaf de lezing 
van het Evangelie werd het aangenaam 
weer. De paraplu’s konden worden inge-
klapt, de microfoons werden opengezet 
en het orgel deed ook weer mee. Het 
werd toch weer een sfeervolle viering. 
Mgr. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, 
geassisteerd door pastor Bosma en dia-
ken Van Aarle, hield een mooie verkon-
diging over Maria, waar de mensen erg 
van genoten. Het was een beetje woe-
keren met de ruimte in de grot, waarin 
zelfs de misdienaars een plekje tegen de 
regen vonden, maar doordat iedereen 
precies wist, wat er van hem of haar 
werd verwacht, verliep alles toch gladjes. 

Terecht kregen de misdienaars na afloop 
van de viering een complimentje voor 
hun bijdrage. Ze draaien nog niet zo 
lang mee, maar deden het prima. Met 
vereende krachten werd alles weer op-
geruimd en kon men gaan genieten van 
een heerlijk kopje koffie en terugkijken 
op een geslaagde viering, ondanks, of 
misschien wel dankzij, het zegenende 
water van boven. Onze dank gaat uit 
naar al die vrijwilligers die zich deze dag 
het vuur uit de schoenen liepen om alles 
geregeld te krijgen. De dames van de 
catering zorgden voor een gevulde maag 
en schonken liters koffie, zodat iedereen 
met een goed gevoel weer huiswaarts 
ging. Koster Gerard van den Ham kon 
na afloop toch wel weer lachen, al gaf hij 
toe, het wel Spaans benauwd gehad te 
hebben. Maar, zo zei hij: “Het komt al-

Zevenhoven

tijd goed!” En zo was het. Het was goed!

Voorbereidingen op de  
Passion
De Passion? Dat is toch pas ergens in 
maart 2018? We horen het u denken. 
Toch is de organisatie ervan al een paar 
maanden geleden begonnen. Na een 
aantal uitvoeringen van de Passion is het 
best wel moeilijk om origineel voor de 
dag te komen. Het lijkt wel of er ieder 
jaar sprake moet zijn van de overtreffen-
de trap qua insteek en uitvoering. Toch 
hebben we, naar wij menen, een opzet 
gevonden die past bij onze parochiekern. 
Geen technische hoogstandjes maar een 
opzet, waarbij de lading van het verhaal 
tot uiting moet komen in getoonde beel-
den en gesproken en gezongen teksten. 
Er is mooie muziek gevonden, de tekst 

- Lief en leed -

Overleden
8 augustus  Alida Aartman- Kiekens  95 jaar
15 augustus  Ien de Groot- Mourik  91 jaar
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is geschreven, en nu komt het aan op de 
uitvoering. En daar hebben we u bij no-
dig! We fotograferen een aantal scenes 
uit het lijdensverhaal. Op 10 september 
beginnen we hier mee. Na afloop van de 
viering is er natuurlijk eerst koffie maar 
daarna gaan we in de tuin de intocht 
van Jezus in Jeruzalem in scene zetten 
en fotograferen. U weet, bij de intocht 
stonden veel mensen langs de kant van 
de weg. En daar komt onze vraag om de 
hoek kijken. Wilt u als parochiaan ook 
deel uitmaken van de menigte die Jezus 
inhaalt in Jeruzalem? U hoeft er geen ac-
teerervaring voor te hebben. Wij zouden 
het leuk vinden als u massaal aan deze 
oproep gehoor wilt geven, want op deze 
manier wordt de Passion een gebeuren 
van, voor en door parochianen. Zien wij 
u op 10 september? 

Peuter -kleuterviering
Franciscus en de dieren.
Op zondag 15 oktober is er een peuter-
kleuterviering om 10.30 uur in de Joh. 
Geboorte kerk in Noordeinde. 
Een speelse viering waarin wij samen 
bidden - zingen en luisteren naar een 
verhaal. Het verhaal van Franciscus en de 
dieren. Franciscus was de grote dieren-
vriend hij noemde alle mensen en dieren 
maar ook de zon -de maan en de sterren 
zijn broers en zussen. Kinderen mogen 
allemaal een dierenknuffel meenemen. 
Na de viering gaan wij knutselen over dit 
thema. Wij sluiten gezamenlijk af met een 
broodje. Natuurlijk zijn ook broertjes en 
zusjes van harte welkom en ook de papa’s 
en mama’s en opa’s en oma’s. KOM JE 
OOK?

Activiteit Orangerie
Donderdagmiddag 14 september gaan 
we een bloemstukje rond een pompoen 
maken.U heeft hiervoor een platte schaal/
bord voor nodig. Breng ook uw snoei-
schaar mee. We beginnen om 14.00 uur. 
De kosten zijn € 8,-. U kunt zich opgeven 
bij Joke tel. (0172) 53 97 48 of via de mail 

jokevtol@
gmail.com. 
Graag tot de 
14e.

Gerda, Joke 
en Gerda

Welkom thuis
 

Je bent weer thuis, je eigen plek,
Je eigen bed, je eigen stoel,

Je bent weer thuis en dan ontdek je
Dat speciale “thuis-gevoel”

 
Eerst de ervaringen verwerken
De koffer leeg, de was in ’t sop

En langzaamaan te gaan bemerken;
Ik ben weer thuis, het zit er óp!

 
Gods schepping, vol van variaties

De groene weiden met het vee;
De schitterende bergformaties;

De witte stranden en de zee.
 

Hij laat ons daarvan soms genieten
Ontspannen zijn en niet gestresst

Maar mocht het alle dagen gieten….
Dan geldt nog steeds: Oost West, Thuis best!

 
Wat is het goed, dat eigen stekje,

Precies zoals door jou bedoeld
Je bent weer thuis – en dan ontdek je

Dat speciale “thuis-gevoel”!



H. Mis bij het feest van Maria 
Geboorte
De kalender van de Kerk vermeldt op 
8 september het feest ter ere van de 
geboorte van Maria. We vieren het ’s 
avonds om 19.00 in onze kerk met een 
feestelijke eucharistieviering. Voorgan-
gers bij deze gelegenheid zijn bisschop 
J. van den Hende en pastoor J. Glas. 
Het Nederlandstalig koor draagt zorg 
voor de muzikale ondersteuning.
Na de viering is er ruim gelegenheid 
voor ontmoeting met elkaar. De kof-
fiegroep zal u verwennen met koffie of 
thee en vast wel wat lekkers daarbij!
De draad weer oppakken…

We hopen dat iedereen die de kans 
heeft gehad om er op uit te trekken in 
de voorbije maanden, weer heelhuids 
en ontspannen is weergekeerd. Heeft u 
het goed gehad? Een beetje zon, mis-
schien lekker aan het strand of juist in 
de bergen? Even een andere omgeving, 
een ander ritme en los van de dage-

Hoogmade/Woubrugge

lijkse beslommeringen doet wonderen 
aan een mens.

Zelf zal ik eind van deze maand de 
bus instappen naar Lourdes om samen 
met veertig pelgrims uit de federa-
tie ons te laven aan de Bron en daar 
troost en bemoediging te vinden. Ook 
dat doet wonderen… Misschien wilt 
u wel mee! Bel dan even met mw. Bets 
Verhage, (0172) 57 3713. 

Mocht u een intentie willen meegeven, 
dan kunt u die tot dinsdag 19 septem-
ber doorgeven aan het secretariaat.
Na de zomer pakken we de verschil-
lende draden van het parochieleven 
weer op. De catechese rond 1e H. 
Communie en H. Vormsel is alweer in 
voorbereiding.  Ouders van communi-
canten hebben inmiddels een uitnodi-
ging ontvangen. Mocht u deze gemist 
hebben, dan graag even een seintje 
naar het secretariaat.

Er zijn ook verschillende draden die 
wachten om opgepakt te worden, zoals 

Kliederkerk, het project voor jonge 
gezinnen, maar ook de versterking van 
de pastoraatsgroep. Komende weken 
hopen we met mensen te spreken die 
daar belangstelling voor hebben.

De pastoraatsgroep, Connie Koeleman, 
Nico Koot, pastor Marjo Hoogenbosch

Catechese Eerste Heilige 
Communie in familieochten-
den Het Anker
Met de voorbereiding en het ‘doen’ van 
de 1e H. Communie leiden we kinde-
ren binnen in de geloofsgemeenschap. 
Vanaf dat moment zullen ze volledig 
de eucharistie meevieren. 

De voorbereiding van kinderen op de 
eerste deelname aan de eucharistie 
ofwel de Eerste Heilige Communie 
is veranderd ten opzichte van het 
verleden. 
De gezinnen worden nu uitgenodigd 
om deel te nemen aan de familie-
zondagen die georganiseerd worden 
voor Hoogmade, Rijpwetering, Oud 
Ade, Leimuiden en Roelofarendsveen 
samen. De zondagen bestaan uit work-
shops voor kinderen en ouders, waar-
na we samen de eucharistie vieren. 
Door het voorbeeld van de mensen 
om zich heen raken de kinderen thuis 
in de liturgie en het samen vieren.

Ouders van kinderen in groep 4 heb-
ben een uitnodiging ontvangen voor 
Het Anker en de informatieavonden. 
Heeft u de brief gemist, terwijl u uw 
zoon of dochter wilt voorbereiden 
op de eerste deelname aan de eucha-
ristie, laat dat dan even weten via het 
secretariaat. 

De eerste Ankerzondag is op 
22 oktober.

Pastor Marjo Hoogenbosch
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Er zijn zoveel mensen eenzaam.

We leven niet met elkaar

maar naast elkaar.

De kerk als herberg.

Een warmhartig initiatief!

Een open inloop waar

ruimte is voor iedereen.

Waar men geborgenheid

en warmte vindt.

Waar met elkaar méér mogelijk is.
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Van pastor Velthuyse
Alphen aan den Rijn, 27-6-2017 
Een droevig afscheid?

Dat was het zondag 18 juni allerminst. 
Vanaf 1993 was ik assistent in Wou-
brugge en Hoogmade: een gouden en 
gelukkige tijd. Wat ik gezegd heb, hoef 
ik niet te herhalen: een en al Dank-
baarheid!

Behalve de prachtige foto’s van de ker-
ken en van het 60-jarig jubileum dat 
ik met u gevierd heb, kreeg ik van u 
de verzameling brieven en wensen die 
mij al lezende bijna verlegen maakte. 
En ook mijn Bep Kneppers, die aan-
wezig was, werd niet vergeten en heeft 
van alles genoten.

Toen ik naar Drieluik ging, verwachtte 
ik een rijtje mensen. Maar nee hoor, 
iedereen zat aan tafels en er was 
van alles om van te genieten, van de 
liederen daar ook. Cadeaus van de 
meest uiteenlopende soorten nam ik 
in ontvangst: zo een kaartje van een 
veehouder die ik kan bellen voor biest. 
Mooie brieven ook van mensen die 
niet aanwezig konden zijn.

Behalve u èn jullie allen uit Wou-
brugge en Hoogmade was er familie 
van Bep en van mij. Collega's en 
assistenten kwamen mij de hand 

schudden. Enkelen zeiden: “Als je nog 
eens behoefte hebt om voor te gaan: je 
blijft welkom!” Iemand bood aan om 
mij eventueel te halen en weer thuis 
te brengen als ik weer eens ter kerke 
wilde gaan in Hoogmade zonder voor 
te gaan.

Door de ziekte van Bep en door nu 
alleen thuis te zijn had en heb ik het te 
druk en ben ik allerminst met emeri-
taat. Ik kreeg moeite met concentratie. 
Zo was ik eraan toe om mijn voorgaan 
te beëindigen.

Het voorgaan zal ik, denk ik, niet  
missen maar u en jullie allen wel.
Voor mij was 18 juni één groot fami-
liefeest! Zo voel ik dat.
Lieve mensen: HARTELIJK BE-
DANKT voor die gouden jaren.  
Veel liefs, alle goeds en Gods Zegen!

Jan Velthuyse, pastor

H. Franciscus parochie   

- Lief en leed -

Overleden
20 juni  Hendrikus Maria Johannes Elstgeest  62 jaar
12 juli  Damiana Chatarina Driessen-de Vette  80 jaar
30 juli  Gerardus Jacobus Maria Elstgeest   63 jaar

Vredeswens

Wie mensen blij wil maken, 
moet vreugde in zich hebben.
Wie de wereld wil verwar-
men, moet vuur in zich 
dragen.
Wie mensen helpen wil, 
moet zachte handen hebben
om ze niet te kwetsen.
Wie vrede brengen wil moet 
eerst in z'n eigen hart
vrede gevonden hebben.
Moge God ons helpen de vre-
de te vinden en aan elkaar
door te geven.

Wens elkaar de vrede.

Hoogmade afscheid pastor Velthuyse
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Leimuiden/Rijnsaterwoude

Tentoonstelling LICHT  
‘Ikonen van vroeger en nu in 
het museumpark Archeon’ 
Zaterdag 25 juni zijn wij (Pastor B. 
Bosma, Neva Nindya, Sonja Knelange) 
als pastoraatsgroep op uitnodiging 
van het Archeon  bij de opening van 
de ikonen tentoonstelling "Licht 
Ikonen van vroeger en nu" in het mid-
deleeuwse Koopmanshuis geweest. 
Archeon viert de zomer met deze 
bijzondere tentoonstelling.
Museumpark Archeon is buitenge-
woon trots op deze tentoonstelling, 
het thema past heel goed bij wat zij 
in het museumpark willen bereiken 
namelijk bezoekers betrekken bij het 
verleden van ons land. 
Ikonen zijn door de eeuwen heen heel 
belangrijk gebleken voor de beleving 
van het Christendom. Door ikonen 
worden feestdagen, heiligen, marte-
laren, engelen en vooral Christus en 
Moeder Gods Maria onder de aan-
dacht gebracht. Daarnaast hebben iko-
nen soms een beschermende functie. 
De ikoon is een zeer oude en authen-
tieke manier van lofprijzing afkomstig 
uit de Byzantijnse traditie. Er zijn 
ikonen te zien vanaf de zeventiende 
eeuw tot nu. De niet eerder getoonde 
collectie van Hans Gerritse vormt 
het hart van de tentoonstelling. Deze 
bestaat uit zogeheten 'planken'- dat 
zijn op hout geschilderde ikonen - en 

kleine bronzen ikonen met voorstel-
lingen in reliëf.  De  tentoonstelling 
belicht naast de ontstaansgeschiedenis 
ook het maakproces van de ikonen. 
Aanvankelijk werd het schilderen van 
ikonen door monniken gedaan maar 
in de loop van de geschiedenis waren 
het ook de gewone kunstenaars die 
ikonen gingen schilderen mits  zij 
zich aan de regels hielden omtrent de 
uitbeelding van de heilige voorstelling 
en de vervaardiging daarvan. Meestal 
waren deze kunstenaar anoniem.
In de tentoonstelling is ook werk te 
zien van de hedendaagse ikonenschil-
ders: Jan Verdonk, Piet van der Heide, 
Krijnte Oskam en Paul Brennink-
meijer. Deze waren ook aanwezig tij-
dens de opening en vertelden wie hen 
en waardoor zij geïnspireerd werden 
om ikoonschilder te worden. 
Een hele mooie inspirerende tentoon-
stelling en wij bevelen deze tentoon-
stelling ook daarom bij u aan. De 
tentoonstelling is nog te zien t/m 1 
oktober in het museumpark Archeon.

Pastor B. Bosma -  Neva Nindya - 
Sonja Knelange

Openstelling St. Jan de Doper
Om belangstellende voorbijgangers en 
andere geïnteresseerden in de gele-
genheid te stellen onze mooie kerk te 
kunnen bezichtigen, werd deze gedu-
rende de zomerperiode open gesteld.
Het was en is nog een pilot-project 
om te bezien hoe de ervaringen zullen 
zijn. De kerk was open in de periode 
van half juli t/m eind augustus van 
12.00 uur tot 16.00 uur op donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag. 

Met behulp van een bord aan de weg 
werd aangegeven dat de kerk open 
was. Gedurende de openstelling was 
er een vrijwilliger aanwezig zijn om 
bezoekers te ontvangen. 
Er waren ook flyers beschikbaar 
waarin enige informatie over onze 
kerk te vinden is.

De kerk zal ook nog open zijn op de 
“open monumenten dagen” begin 
september 2017.

In een der volgende edities van dit 
blad zullen wij de resultaten bekend 
maken.

Paul Brenninkmeijer, priester emeritus en ikonenschilder
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OPROEP!! - Schoonmaken 
in de kerk
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 
zal de jaarlijkse “grote schoonmaak” 
plaatsvinden bij en in onze kerk. Het 
is van groot belang dat dit plaats vind 
naast de wekelijkse schoonmaakbeur-
ten. U snapt dat tijdens die kleine 
stukjes niet alles bijgehouden kan 
worden.
Vanaf 9.00 uur beide ochtenden staan 
de deuren open en willen we er met 
zijn allen een gezellige maar vooral 
nuttig evenement van maken.

Iedereen die wil meehelpen met de 
schoonmaak van onze kerk is van 
harte welkom!

Nieuws van Akkoord
Na een heerlijke vakantie heeft   
er weer zin in! 
Op vrijdag 22 september gaan we 
meewerken aan de vredesviering in 
de Dom en op zondag 24 septem-
ber zingen we om 11.15 uur tijdens 
de eucharistieviering. Tijdens deze 
viering zullen we ook het bedrag van 
onze deurcollecte gaan overhandigen. 
Bent u ook zo benieuwd hoeveel geld 
we hebben opgehaald voor de dag die 
we speciaal voor de ouderen uit onze 
parochie willen organiseren? 
Op het koor is er natuurlijk ook altijd 
plek voor nieuwe leden. Vind jij het 
leuk om met ons mee te zingen of wil 
je gewoon een keertje komen kijken. 

Je bent van harte welkom!
De repetities voor het kinderkoor zijn 
op dinsdagavond van 18.30 uur tot 
19.30 uur.
Het tienerkoor repeteert eens per 
veertien dagen op dinsdagavond van 
19.15 uur tot 20.15 uur. 

schoonouders, goede seks, en liefde in 
actie.

De cursus is vanuit christelijke prin-
cipes opgezet, en open voor iedereen, 
ongeacht iemands levensovertuiging. 
Het initiatief wordt ook van harte on-
dersteund door onze jongerenwerker 
Paul Smit, actief in de Kliederkerk.  
De Marriage Course is gepland in ‘De 
Ontmoeting’ te Leimuiden en be-
gint met een maaltijd. De kosten per 
echtpaar ramen wij rond € 125,- per 
echtpaar, door henzelf te voldoen.
De geplande data zijn: 24 en 31 ja-
nuari, 7 en 21 februari en 7, 14 en 21 
maart 2018.
Verdere informatie kunt u verkrijgen 
op het parochiesecretariaat.

Peppelhofviering 
Op vrijdag 8 september is er weer een 
Eucharistieviering in de Peppelhof. 
Aanvang 9.30 uur. De voorganger is 
pastor B. Bosma.

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

Cursus Marriage Course
In gesprekken met (jonge) ouders met 
opgroeiende kinderen o.a. van de Klie-
derkerk is gebleken dat ouders niet al-
leen bezig zijn met allerlei zaken rond 
de opvoeding van hun kind(eren), 
maar ook zelf behoefte hebben aan 
ondersteuning van en verdieping in 
hun eigen relatie. 

Wij menen dat hier voor ons als ker-
ken een belangrijke taak ligt en ook 
een waardevolle missionaire mogelijk-
heid. 

Wij willen daarom graag vanuit onze 
drie kerken (St. Jan de Doper, Protes-
tantste gemeente Leimuiden en Pro-
testantse gemeente Rijnsaterwoude) in 
verbondenheid met andere gelovigen 
in onze beide dorpen een zgn. Marri-
age Course aanbieden: een cursus ter 
versterking en verdieping van je relatie 
waarin echtparen in een ontspannen 
en veilige omgeving aan de hand van 
een aantal DVD-inleidingen en een 
gesprekshandleiding met elkaar in ge-
sprek kunnen gaan over een zevental 
onderwerpen. 

De onderwerpen zijn: sterke fun-
damenten leggen, de kunst van het 
communiceren, conflicten oplossen, 
de kracht van vergeving, ouders en 

- Lief en leed -

Gedoopt
13 augustus  Dylan, zoon van Rick Gorter en Sandra de Wagenaar

Huwelijksjubilea
12 september  Dhr. G. van Duijn en     50 jaar 
   Mw. C. van Duijn-de Hollander  
24 september  Dhr. W. Davidis en Mw. E. Davidis-Otten  25 jaar

Overleden
22 juni  Evert van Wijk     83 jaar
23 juni  Bets Heuzen-Hogeboom    101 jaar
24 juni  Ria Aartman-van Haastregt   69 jaar
25 juni  Truus Schuurbiers-v.d. Laan   95 jaar
5 juli  Hans Beuk     84 jaar
16 juli  Riet Rijkelijkhuizen-van Leeuwen  84 jaar   
1 augustus  Jan Markwat     69 jaar

H. Franciscus parochie   
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Dinsdagmorgen
12 september 9.30 uur viering van 
woord en communie in Oud Ade. 
Voorganger is diaken A. van Aarle. 
Na de viering koffie op de pastorie.
26 september 9.30 uur viering van 
woord en communie in Oud Ade. 
Voorganger is pastor H. van de Reep.
Er is een communieronde op 5 en 
19 september.

Doopviering
Op zaterdag 16 september om 13.00 
uur wordt Fay Daalmeijer in Oud Ade 
gedoopt.

Viering patroonsfeesten
Het patroonsfeest van Maria Geboorte 
wordt dit jaar niet in onze parochiekern 
gevierd, maar in Hoogmade. Op vrijdag 
8 september om 19.00 uur is er een 
eucharistieviering in de O.L. Vrouw Ge-
boortekerk te Hoogmade. Voorgangers 
zijn bisschop J.H.J. van den Hende en 
pastoor J. Glas. U bent daar natuurlijk 
van harte welkom.

Op zondag 1 oktober om 11.15 uur 
vieren we het patroonsfeest van de 
H. Bavo in Oud Ade. Na de viering is 
er gelegenheid voor koffie en ontmoe-
ting.

Zalving voor ouderen en 
zieken 
In onze parochiekern is er al enkele 
keren een viering met gezamenlijke zie-
kenzalving geweest. De laatste keer was 
in mei 2015. We willen nu weer de gele-
genheid geven om tijdens een speciale 
viering de ziekenzalving te ontvangen. 
Dat zal zijn op zaterdag 21 oktober ’s 

Oud Ade/Rijpwetering

heeft ingezet. Thijs heeft als geschenk 
van het koor een mooi bedrag gekregen 
voor het opvangcentrum MG Home 
in India, opgezet door een vriend van 
Thijs, voor hulp aan ‘op straat gevonden’ 
bejaarden.

Voor het slotlied werd de nieuwe 
dirigent Elmar Reinhold naar voren 
geroepen. Symbolisch droeg Thijs ‘het 
stokje aan hem over’ en Thijs mocht op 
een ereplaats gaan zitten om toegezon-
gen te worden door Joy en Vox Laeta 
gezamenlijk; een toepasselijke tekst op 
de wijze van het lied ‘Ga nu heen in 
vrede’.

Na afloop was er de gelegenheid om 
Thijs de hand te schudden, onder het 
genot van koffie en eigen gebakken 
lekkers. En de gezelligheid duurde nog 
lang voort.

Koor Joy

morgens om 11.00 uur in Rijpwetering. 
Meer informatie volgt in de Samenstro-
men van oktober.

Afscheid dirigent Thijs Witte-
man
Op 8 juli was er een mooie Eucharistie-
viering in Rijpwetering, waarbij Thijs 
voor de laatste keer koor Joy dirigeerde. 
De liederen voor deze viering waren 
Thijs zijn favorieten. Pastoor Glas ging 
voor en de kerk was goed gevuld.
Een wens van Thijs was dat Joy en Vox 
Laeta nog een keer samen zouden zin-
gen. In het koor Vox Laeta zingt Thijs 
zelf. En als verrassing stapte het koor 
Vox Laeta vóór het Kyrie de kerk in en 
nam alle vaste liturgiegezangen over, 
naar de mis van Bruckner. 

Aan het einde van de prachtige viering 
hield koorlid Dennis de Jong een toe-
spraak, waarin hij Thijs bedankte voor 
de 14 jaren dat hij zich voor het koor 

Thijs, de laatste keer voor Joy
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Scheiden doet lijden
Dit spreekwoord is niet waar. Tenmin-
ste niet in mijn geval op 8 juli. Het was 
één groot feest. In de eerste plaats voor 
mij. Maar ook om mij heen zag ik heel 
veel blijdschap. Niet blij om mijn ver-
trek bij Joy, maar om al het mooie dat 
we met z’n allen beleefd hebben in die 
ruim veertien jaar. En blij om de om-
standigheden van nu: een sprankelend 
koor en een frisse pensionado.

Ik ben niet helemaal weg. Ik ga gewoon 
door als cantor om de lege plekken in 
de programmering op te vullen. Iets 
wat ik altijd graag heb gedaan. En zal 
blijven doen zolang het mogelijk en 
nodig is.
Tot ziens allemaal.

Thijs Witteman

Open monumentendag 2017
In het weekend van 9 en 10 september 
zijn meer dan vierduizend prachtige 
monumenten in heel Nederland gratis 
toegankelijk voor iedereen. Het is dé 
kans om een plek te bezoeken waar je 
normaal niet zo snel komt. 
Het thema dit jaar is ‘boeren, burgers 
en buitenlui’. Voor meer info zie 
www.openmonumentendag.nl   
De opengestelde monumenten in Kaag 
en Braassem kunt u vinden op 
www.rondomkaagenbraassem.nl/open-
monumentendag
De kerken van Oud Ade en Rijpwete-
ring oen ook weer mee en zijn geopend 
zijn op zaterdag 9 september van 10.30 
uur tot 15.30 uur. Wij nodigen u van 
harte uit. Onze vrijwilligers staan klaar 
om u te verwelkomen.

Even voorstellen
Mijn naam is Claudia Straathof en 
ik woon samen met mijn man en 2 
kinderen sinds 2008 met veel plezier op 
Rijpwetering. Toen mijn kinderen naar 
school gingen, kwam ik in contact met 
de werkgroep gezinsvieringen. Dit doe 
ik nu een aantal jaartjes met veel plezier 
en kwam daardoor ook in contact met 
diaken A. van Aarle. Begin dit jaar 
vroeg diaken Van Aarle of ik eventueel 
de pastoraatsgroep van Rijpwetering/
Oud-Ade wilde komen versterken. Na 

3 maanden erbij gezeten te hebben, heb 
ik besloten om hiermee door te gaan. 
Ik doe dit erg graag en leer echt heel 
veel, ik wist niet dat er zoveel bij komt 
kijken! Met heel veel zin ga ik hier 
voorlopig mee door.

Claudia Straathof

Kliederkerk
De werkgroep gezinsvieringen wil 
kijken wat er naast de gezinsvieringen 
nog meer gedaan kan worden voor de 
kinderen en gezinnen. Mede door het 
Ankerproject, dat vorig jaar in onze 
federatie is gestart voor de eerste com-
municanten, zijn wij gaan nadenken 
over Kliederkerk.

Wat is Kliederkerk? Kliederkerk is 
oorspronkelijk een project uit de pro-
testantse kerk. Het is een missionaire 
vorm van kerk zijn, waarin jong en 
oud samen op een creatieve manier de 
betekenis van bijbelverhalen ontdekt. In 
Leimuiden wordt er intussen al succes-
vol met dit project gewerkt.
De kernpunten zijn ’leren – vieren –
eten’
• Kinderen in basisschoolleeftijd en hun 

ouders worden uitgenodigd naar de 
kerk/het dorpshuis. 

• Het maakt niet uit van welk geloof je 
bent, of dat je niet gelovig bent. 

• Er worden gezellige activiteiten aan-
geboden (bijv. bakken, koken, knutse-
len.)

• Catechese vindt plaats rondom een 
bijbelverhaal.

• Afsluiting met een gezamenlijke maal-
tijd.

Het is een laagdrempelige bijeenkomst 
om kinderen en hun ouders meer 
thuis te laten voelen bij de kerkelijke 
gemeenschap en geloofsvorming te 
ondersteunen.

Wij zijn hier erg enthousiast over 
en willen proberen met deze nieuwe 
impuls het contact kerk en kind/gezin 
te verbreden. We willen dit graag het 
aankomende jaar gaan opstarten! 

Claudia Straathof, namens de 
werkgroep gezinsvieringen

Onderhoud kerken
Hoewel het voor menigeen vakantietijd 
is, zijn wij doorgegaan met de voorbe-
reiding voor diverse onderhoudswerk-
zaamheden voor beide kerken. 

In Rijpwetering zijn eind augustus 
steigers geplaatst aan de voorzijde en 
rond de toren. Volgens de planning gaat 
het voegbedrijf Coenen op maandag 
4 september beginnen met de slechte 
plekken van de toren te voegen en het 
vervangen van enkele stenen. Ook de 
betonnen elementen zullen geschilderd 
worden, alsmede de drie dakkapellen 
aan de zuidkant van de kerk. Het geheel 
zal zo’n 10 à 11 weken in beslag nemen.
In Rijpwetering is met een mogelijke 
aannemer gesproken over uitbreiding 
van het kerkhof. We proberen een 
ruimere indeling te maken, zodat ook 
machinaal gewerkt kan worden in de 
toekomst. De ARBO wetgeving dwingt 
ons hiermee rekening te houden. 
Uitbreiding is ook noodzakelijk om de 
grafrechten een langere periode uit te 
geven dan de wettelijke termijn van 10 
jaar. 

Voor de kerk in Oud Ade zijn wij met 
enkele aannemers in gesprek om in het 
najaar de resterende onderhoudswerk-
zaamheden aan de oost- en noordzijde 
te laten uitvoeren. Dit is niet zo ingrij-
pend als in 2015-2016, maar toch nood-
zakelijk. Ook enkele gebrandschilderde 
ramen boven het priesterkoor worden 
opgeknapt. Dan is de hele buitenkant 
klaar en weer toekomstbestendig. 

Boven het altaar zijn aan beide zijden 
de lampen vernieuwd. En van ons 
mooie Maarschalkerweerd orgel zijn de 
7 grootste orgelpijpen gerepareerd. 
In het bovenstaande kunt u lezen dat er 
regelmatig onderhoud noodzakelijk is 
aan zulke monumentale gebouwen, dus 
uw bijdragen zoals de Actie Kerkbalans 
zijn heel hard nodig.

Beheercommissie parochiekern

H. Franciscus parochie   



25SAMENstromen • september 2017

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Kermisviering Petruskerk
Ook dit jaar beginnen we de kermis-
week traditiegetrouw met de Kermis-
viering. Iedereen, jong en oud, is van 
harte welkom op zondag 17 september 
om 11.15 uur in de Petruskerk voor 
een feestelijke viering aan het begin 
van de kermisweek. Want wat is er nu 
mooier om de feestweek in eenheid en 
verbondenheid te beginnen met een 
sfeervolle viering. 

Het thema zal zijn: “De tel kwijtraken”.
Pastoor J. Glas zal in deze viering 
voorgaan en de muzikale omlijsting 
wordt verzorgd door de koren Ema-
nuel, Faith en Little Stars.
Voor de kinderen is er een kinder-
woorddienst en voor de allerkleinste 
kinderen is er crèche.

Trekt u iets oranjes aan om de eenheid 
en verbondenheid te laten zien?
Daarna gaan wij zoals ieder jaar onder 
de vrolijke noten van ‘De Accordeon-
Fanfare DAF’ o.l.v. Wim Loos naar het 
Noordplein, waar koffie, thee en limo-
nade klaar staat met iets lekkers erbij.

Anneke Rietbroek

Van de pastoraatsgroep
Op het moment dat ik dit stukje 
schrijf is het nog vakantietijd, maar 
alle werkgroepen zijn alweer druk 
bezig met de vele activiteiten die 
staan te gebeuren. Iedereen gaat wel 
op vakantie, maar bij de kerk draait 
alles gewoon door. Op 30 juli werd de 
TV-mis weer uitgezonden vanuit de 
Petruskerk, waarbij weer een heleboel 
vrijwilligers zich hebben ingezet om 
dit goed te laten verlopen. De volgen-

de TV-missen worden uitgezonden op 
zondag 8 oktober, 12 november en 31 
december. Waarschijnlijk gaan we hier 
ook in 2018 weer aan meewerken.
Het Ankerproject wat het afgelopen 
jaar heeft plaatsgevonden gaat ook 
weer van start. Op 31 augustus zijn de 
ouders van de communicantjes voor 
2018 uitgenodigd. Met het hele gezin 
gaan zij zich voorbereiden op de eer-
ste H. Communie die in mei 2018 zal 
plaatsvinden. 

In oktober wordt de federatieweek ge-
houden, met een week vol activiteiten 
in de diverse kerken in de Clara- en 
Franciscusparochie. Welke activiteiten 
dit zijn kunt u lezen in de Samenstro-
men.

En natuurlijk is er kermis in de Veen 
in september en ook daar levert de 
kerk een bijdrage aan. Op zondag 17 
september starten we de kermisweek 
met een mooie viering in de Petrus-
kerk, waarna we in een feestelijke stoet 

naar het Noordplein gaan om daar 
gezamenlijk koffie te drinken. Trek 
iets gezelligs in het oranje aan en kom 
met ons mee vieren!

Namens de pastoraatsgroep, 
Agnes van Berkel

Secretariaat
Nu de vakantie is afgelopen is het 
secretariaat weer geopend op dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 09.00 tot 
11.00 uur. Wij zijn dan bereikbaar per 
telefoon en lezen dan de mail. U kunt 
dan natuurlijk ook gewoon bij ons 
binnenlopen.

Bep Verdel-Turk en 
Monic Oomen-Bocxe

Eerste Heilige 
Communieviering 2018
De voorbereidingen gaan weer begin-
nen. Op de pagina van Hoogmade 
staat hier meer over.

Oranjeviering voorgaande jaren
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Vrijwilligers
Er zijn nog steeds werkgroepen die 
aanvulling van menskracht kun-
nen gebruiken. Interesse? U kunt dit 
melden bij het secretariaat en bij de 
pastoraatsgroep. 

Doordeweekse 
vieringen in 
september 
Petruskerk:
iedere dinsdag
en donderdag 
om 9.00 uur;
iedere woensdag 
om 7.00 uur.
Gogherweide:
iedere vrijdag op 9.30 uur
Niet op vrijdag 22 september (Kermis)
Zorgcentrum Jacobus:
Zaterdag 16 en 30 september om 16.00 
uur. Woensdag 6 september oecume-
nische dienst om 10.30 uur.

Oproep foto’s
Valt het u ook op dat er in de Samen-
stromen veel foto’s staan bij de diverse 
kernen maar niet bij ons. Het verzoek 
is aan u dan ook om foto’s te maken 
bij bijzondere vieringen en deze te 
sturen naar bepverdel@ziggo.nl. Graag 
met een kort verslag erbij. We kunnen 
niet altijd alles plaatsen in verband 
met de ruimte maar we proberen het 
wel. En o ja, als u foto’s maakt waar 
kinderen en/of volwassen heel dui-
delijk opstaan vraag dan wel even of 
ze gepubliceerd mogen worden in 
Samenstromen en/of website.

Gerarduskalender 2018  
Hij komt er weer aan. De kalender is 
ook dit jaar weer te bestellen en wel bij 
mevrouw Corry van Beek,  
Kerkweg 18, Roelofarendsveen,  
tel. (071) 331 03 15,  
email cmbeek@xs4all.nl, 
kosten € 7,00.

De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een scheur-
kalender met elke dag op de voorkant 
een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto; ‘elke dag 
een beetje spirit!’ Op de achterkant 
staan afwisselend moppen, gedich-

- Lief en leed -

Geboren
10 juli   Roef Kees van der Geest,  
   zoon van Pieter en Carina van der Geest 

Gedoopt
Imke (Sarah Frederike) Susan

Gaan trouwen
30 september 2017 is er een woord- en gebedsdienst van Wim van Klink en 
Sjoerdje van der Meer, waarin zij Gods zegen vragen over hun op die dag 
gesloten huwelijk.

Overleden
23 juni   Johanna Theresia Oomen-van Klink  88 jaar
10 juli   Hendrika Wilhelmina Hoogenboom-Zandvliet  81 jaar
13 juli   Leonardus Elbertus Maria Hendriks  78 jaar
24 juli   Maria Wilhelmina Akerboom  81 jaar
28 juli   Maria Geertrudes Verdel-van der Meer  94 jaar
2 augustus  Clasina Cornelia Engel-van Schie  85 jaar
7 augustus  Maria Bouwmeester-van Haestregt  89 jaar
8 augustus  Antonius Johannes van der Zwet  66 jaar
12 augustus  Simon Maria van Ruiten  84 jaar
18 augustus  Cornelia Maria Adriana van der Zwet-Kuijters  102 jaar
20 augustus  Helena Jacoba Maria (Leny) Verhagen-van Klink  65 jaar
20 augustus  Maria Elisabeth Barbara van der Meer  92 jaar
21 augustus  Jacobus Antonio Klein  80 jaar

ten, bezinningsteksten, puzzels  en 
informatie over verschillende onder-
werpen. De kalender is bedoeld om 
elke dag goed te kunnen beginnen. De 
spreuk op de voorkant en de moppen, 
puzzels en informatie op de achter-
kant geven u aan het begin van de dag 
een positief gevoel. De kalender wordt 
elk jaar met zorg en plezier samenge-
steld door een uitgebreide redeactie 

van personeel en vrijwilligers rondom 
Klooster Wittem. De opbrengst van 
de kalender komt ten goede aan alle 
activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd 
(zie ook: www.kloosterwittem.nl of 
www.gerarduskalender.nl).

H. Franciscus parochie   

Dit was de kalender van 2017
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Soms doe ik mijn huisje van binnen op slot.
Dan wil ik alleen zijn, alleen zijn met God.
Daar praten we even, heel rustig, heel stil,
God vraagt wat ik voel, wat ik denk, wat ik wil.
Mijn hart zit vol drukte, het gaat wild tekeer,
maar alles komt thuis bij de lieve Heer.

En zo word ik opgeruimd, kalmer en schoner,
want Hij is het huis waarin alles mag wonen,
Hij kan het sorteren en Hij maakt het goed.
Ik zou het niet kunnen zoals Hij dat doet.
Dan kan ik weer ademen, licht zien, hopen!
Mijn huisje is opgeruimd, ik kan weer open!

SAMENstromen • september 2017

Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Ging Jezus ook naar 
school?

De scholen zijn nog maar net be-
gonnen. Het is best weer wennen 
na de zomervakantie. Weer leren en 
veel meer stilzitten. Tegenwoordig 
gaan alle kinderen naar school. 
Maar moest Jezus dat ook? 

Nou en of! Toen hij vijf oud was, 
begon hij met leren lezen. Zoals ook 
nu nog alle Joodse kinderen. Hij 
ging naar de synagoge in Nazareth. 
Dat was een soort kerk, maar ook 
een schooltje en een buurthuis. De 
rabbijn was de meester en je moest 
vooral leren lezen uit de bijbel. Ver-
halen over Abraham en Mozes en 
nog veel meer.

Hoe we dat weten? In het Lukas-
evangelie staat dat Jezus goed wist 
wat er in de bijbel stond. Toen hij 
twaalf was, kon hij met volwasse-
nen daarover praten in de tempel. 
(Lukas 2, 41-52) Ze waren verbaasd 
wat hij wist en hoe wijs hij was. En 
toen hij groot was, heeft hij in zijn 
synagoge voorgelezen. (Lukas 4, 
16-21)

Er is een schooltje uit die tijd op-
gegraven. Het kwam zo onder het 
zand vandaan. Met allemaal stenen 
bankjes in een kring. Met een beetje 
fantasie kan je zo Jezus zien zitten: 
net als jullie op school.

Pastor van de Reep

Mijn huisje

Bron: geloventhuis.nl

Prijspuzzel: Weet jij welk dier in welk huis woont? 

Stuur je oplossing naar samenstromenspraakwater@gmail.com en misschien win jij 

wel een leuk prijsje.

Vogel Web Bever    Stal

Bij  Holletje  Muis    Huis

Haas  Hors Spin   Til

Paard  Ren Kippen   Cocon

Duiven  Korf Slak    Burcht

Poes  Ketel Waakhond   Heuvel

Rups  Nest Beer    Hok  

Roofvogel  Mand Wild zwijn   Leger  

Termieten  Hol

En de winnaar is….

De prijs van zomereditie Spraakwater is voor Iris Hoogeveen, inmiddels heeft zij haar 

prijs ontvangen. 

Boeken
Thuis is misschien wel de belangrijkste 

plek van de wereld. Het is de plek waar 

je naar terugkeert na een drukke dag op 

school, waar je jezelf kunt zijn en waar 

van je wordt gehouden. Een veilig huis is 

onmisbaar. In verschillende prentenboe-

ken gaat het over ‘thuis’.

Klein-Mannetje woont in een schoe-

nendoos. Als na dagenlange regen de 

doos in elkaar zakt, gaat Klein-Mannetje 

op zoek naar een nieuw 

onderkomen. Max Velthuijs, 

Het grote boek van Klein-

Mannetje

In dit bijzondere prentenboek 

staan schitterende illustraties 

van allerlei soorten huizen. 

De eenvoudige tekst maakt 

duidelijk dat thuis er heel verschillend 

kan uitzien. Carson Ellis, Thuis
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Clara & Franciscus federatie 

Overvloed van de moestuin                                       

In een van onze kerken werd ik blij van het aanzicht van deze 
mand voor de Voedselbank. Parochianen die de overvloed van 
hun moestuin delen met de cliënten van de Voedselbank. Bij 
navraag gebeurde dit wel vaker en de vrijwilligers van de Voed-
selbank zijn er heel blij mee.

Een voorbeeld dat zeker navolging verdient! Beste moestuinlief-
hebbers, als de oogst overvloedig is en uw kinderen en buren al 
zijn voorzien, denk dan aan de Voedselbank. 

In al onze kerken staan manden en kratten om uw gaven te ont-
vangen. Of zoek direct contact met de Voedselbank. 

Wilt u iets anders geven, denk dan aan groenten of fruit in blik, 
volkoren pasta, couscous, rijstpeulvruchten, houdbare zuivel-
producten, eieren, kaas, olie.

Voedselbank Kaag en Braassem 
Veenderveld 43D, 2371 TT  Roelofarendsveen. 

Bereikbaar op locatie: dinsdag- woensdag en donderdag-
ochtend (bel voor een afspraak) tel. (06) 431 872 56 of 
info@voedselbank-kbeo.nl

Vredesweek 2017:  
DE KRACHT VAN VERBEELDING  
In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie 
PAX een beroep op de kracht van de verbeelding.

Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn 
dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische lei-
ders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt 
veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich 
hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met 
mensen in hun eigen buurt. 

Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In 
oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven 
geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

De kracht van verbeelding
Beelden zijn er naast woorden om grip te krijgen op de werke-
lijkheid. Allebei kunnen ze de werkelijkheid representeren zonder 
er mee samen te vallen. René 
Magritte schilderde eens een pijp 
met het onderschrift: ‘Çeci n’est 
pas une pipe’. 
Een bevreemdende tekst die 
indringend duidelijk wordt op het 
moment dat je er daad werkelijk 
mee probeert te roken. 
Hij noemde het schilderij ‘het ver-
raad van de verbeelding’.

Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. 
Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders 
kijken en denken. 
Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe 
beelden en ideeën krijgen de ruimte.

Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om gren-
zen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met 
anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten 
inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die 
blijven geloven in vrede. ‘De kracht van verbeelding’ biedt hoop 
op een betere wereld. 
Een wereld waarin plaats is voor iedereen.
Laten we deze Vredesweek openstaan voor elkaars dromen en 
beelden over vrede. Laten we elkaar blijven zoeken en vinden. 
Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten 
zien dat het anders kan. 
Jong en oud, iedereen kan meedoen!

PAX. Vrede. Wie durft?

Hierover willen wij nadenken op zaterdagavond 23 septem-
ber om 19.00 uur in de H. Adrianus kerk te Langeraar. 

Omzien naar de ander
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Algemeen
De Maria Passie: ben jij erbij?

De Maria Passie is een project waarin hedendaagse (pop) 
muziek en het verhaal van Maria worden samengebracht. Met 
behulp van kleinschalige, laagdrempelige maar hoogwaardige 
voorstellingen wordt een groot publiek aangesproken. De 
uitvoeringen worden in heel Nederland (t/m half 2019) gegeven 
in kerken, kleine theaters en gezelschapshuizen. Zo was er op 
1 juli j.l. de 1ste try-out in de Jacobuskerk in Enschede. De 2de 
laan 7 try-out is op 3 september a.s. om 15.15 uur in de Sint 
Bavokerk, De Joncheerle in Harmelen. Verder staan er voor dit 
jaar nog een aantal uitvoeringen op de agenda: Zaterdag 7 ok-
tober Citykerk Het steiger in Rotterdam (Premiere);  zaterdag 11 
november Engelmunduskerk  in Driehuis. Zaterdag 9 december 
Maria ten Hemelopneming in Wytgaard (Friesland).

Ondergetekende doet daar ook aan mee. Kijk voor meer infor-
matie op/of: www.demariapassie.nl 
Anneke Rietbroek, Tel. (071) 331 30 57,  
E-mail a.rietbroek@casema.nl

Open monumentendagen

De kerk in Nieuwkoop is een rijksmonument, en doet ook dit 
jaar weer mee met de open monumentendagen. 
De kerk zal open zijn op zaterdag 9 september van 10 tot 17 uur 
en op zondag 10 september van 12 tot 16 uur.

U bent van harte welkom. Een mooie gelegenheid om familie en 
vrienden van buiten Nieuwkoop die de kerk niet kennen onze 
mooie kerk eens te laten zien.

Groene Hart Matinee in H. Adria-
nuskerk te Langeraar
Op zondag 17 september 2017 zal voor de zevende keer het 
muzikale “Groene Hart Matinee” plaatsvinden in de H. Adrianus-
kerk te Langeraar. Het programma is ook dit jaar weer bijzonder 
afwisselend en er valt dus weer veel te beluisteren en te zien. 
De deelnemers van dit jaar zijn: 
• Orkest van Crescendo uit Nieuwveen
• POP-IN koor uit Boskoop
• FF Anders uit Roelofarendsveen
• Vocaal ensemble Korenbloem uit Alphen aan den Rijn
• Leerlingen van Mijngitaarschool.nl uit Nieuwveen
• Koor Lords Voice uit Aarlanderveen
• Regionaal Operette- en Musicalkoor (ROM-koor) uit  
   De Ronde Venen

Zij gaan u diverse muzikale verrassingen bezorgen. U bent van 
(groene) harte uitgenodigd op 17 september tussen 13.30 en 
17.00 uur in de H. Adrianuskerk te Langeraar. Met uw komst 

hopen wij er weer een spetterend muzikaal feest van te ma-
ken. Om uit de kosten te komen vragen wij een bescheiden 
toegangsprijs van € 5,-. Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. 
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de deelnemende 
muziekgezelschappen, de Gemakswinkel in Langeraar en 
Leimuiden, tijdens de braderie in Langeraar op 9 september en 
natuurlijk op zondag 17 september bij de entree van de kerk. 
Voor meer informatie: www.groenehartmatinee.nl of
Info@ groenehartmatinee.nl

Brielle lezing

Op zaterdagmiddag 23 september vindt in de Bedevaartskerk in 
Brielle een bijzondere bijeenkomst plaats. Drs Arno Brok, com-
missaris van de Koning in Friesland, zal de derde ‘Brielle Lezing’ 
uitspreken. Het thema luidt: ‘Geweld of gesprek?”
Drs Arno Brok is al verbonden met ons bisdom vanaf de tijd dat 
hij als oud burgemeester in Dordrecht werkzaam was. 
Het programma is als volgt;
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Lezing en gespreksronde
15.30 uur Vespers
16.00 uur Informeel en einde

U bent van harte welkom! Als u er heen wilt, dient u zichzelf aan 
te melden: email f.wout@bisdomrotterdam.nl of schriftelijk via 
deze antwoordstrook.

Graag opsturen voor 16 september 2017 naar Bisdom 
Rotterdam, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam.

 Ja, ik ben aanwezig bij de Brielle Lezing op zaterdag 23 
september 2017 

 Neen, ik ben verhinderd
 De heer    Mevrouw    De heer en mevrouw

Naam

Adres

Plaats

Telefoon

E-mail

Mocht u anderen willen meenemen, zij zijn van harte wel-
kom! Wilt u hieronder dan hun namen vermelden?
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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 2 
september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Nieuwe Koor
• Th. van Steekelenburg  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

zaterdag 2 
september

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

zondag 3 
september

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

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

zondag 3 
september

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

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

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

vrijdag 8 
september 
Maria Geboorte

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• M. Hoogenbosch + J. Glas 

viering vervalt (i.v.m. viering Maria  
Geboorte in Noorden)

vrijdag 8 
september 
Maria Geboorte

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Bisschop J.H.J. van den Hende + Pastoor 

J. Glas 

zaterdag 9 
september

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

zaterdag 9 
september

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

• 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• Koffie na de viering
• J. Glas 

zondag 10 
september

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit & Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Adrianusviering (koffie na de viering, 

crèche)
• A. van Aarle 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch + Parochiaan

zondag 10 
september

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• Parochiaan 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Inspiratie
• H. de Groot 

zaterdag 16 
september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Presentatie vormelingen
• J. Glas 

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• Gemeenschappelijke ziekenzalving 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist/Cantor
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 16 
september

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• A. van Aarle 

zondag 17 
september

geen viering (verplaatst naar zaterdag) 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia + Canta Libre
• Nicolaasdag (kinderwoorddienst)
• J. Glas 

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

zondag 17 
september

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor + Faith + Little Stars
• Kermisviering
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. de Groot 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• H. de Groot 

zaterdag 23 
september

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• Oecumenische vredesviering (koffie na 

de viering)
• Dominee + Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas 

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

zaterdag 23 
september

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

zondag 24 
september

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• M. Jagerman

10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

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

zondag 24 
september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• Koffie na de viering
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering
• H. van de Reep

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• Parochiaan 

zaterdag 30 
september 
Federatieweek

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

zaterdag 30 
september 
Federatieweek

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

zondag 1 
oktober 
Federatieweek

geen viering (i.v.m. viering Parochiezon-
dag in Langeraar) 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Parochiezondag H. Clara
• J. Glas + A. van Aarle  

geen viering (i.v.m. viering Parochiezon-
dag in Langeraar) 

geen viering (i.v.m. viering Parochiezon-
dag in Langeraar) 

geen viering (i.v.m. viering Parochiezon-
dag in Langeraar) 

zondag 1 
oktober 
Federatieweek

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• Patroonsfeest H. Bavo (koffie na de viering)
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• B. Bosma  

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 een viering in Woudsoord 
(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. (06) 830 611 93

Pastor H. van de Reep
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349
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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 2 
september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Nieuwe Koor
• Th. van Steekelenburg  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

zaterdag 2 
september

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

zondag 3 
september

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

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

zondag 3 
september

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

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

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

vrijdag 8 
september 
Maria Geboorte

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• M. Hoogenbosch + J. Glas 

viering vervalt (i.v.m. viering Maria  
Geboorte in Noorden)

vrijdag 8 
september 
Maria Geboorte

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Bisschop J.H.J. van den Hende + Pastoor 

J. Glas 

zaterdag 9 
september

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

zaterdag 9 
september

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

• 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• Koffie na de viering
• J. Glas 

zondag 10 
september

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit & Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Adrianusviering (koffie na de viering, 

crèche)
• A. van Aarle 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch + Parochiaan

zondag 10 
september

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• Parochiaan 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Inspiratie
• H. de Groot 

zaterdag 16 
september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Presentatie vormelingen
• J. Glas 

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• Gemeenschappelijke ziekenzalving 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist/Cantor
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 16 
september

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• A. van Aarle 

zondag 17 
september

geen viering (verplaatst naar zaterdag) 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia + Canta Libre
• Nicolaasdag (kinderwoorddienst)
• J. Glas 

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

zondag 17 
september

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor + Faith + Little Stars
• Kermisviering
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. de Groot 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• H. de Groot 

zaterdag 23 
september

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• Oecumenische vredesviering (koffie na 

de viering)
• Dominee + Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas 

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

zaterdag 23 
september

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

zondag 24 
september

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• M. Jagerman

10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

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

zondag 24 
september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• Koffie na de viering
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering
• H. van de Reep

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• Parochiaan 

zaterdag 30 
september 
Federatieweek

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

zaterdag 30 
september 
Federatieweek

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

zondag 1 
oktober 
Federatieweek

geen viering (i.v.m. viering Parochiezon-
dag in Langeraar) 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Parochiezondag H. Clara
• J. Glas + A. van Aarle  

geen viering (i.v.m. viering Parochiezon-
dag in Langeraar) 

geen viering (i.v.m. viering Parochiezon-
dag in Langeraar) 

geen viering (i.v.m. viering Parochiezon-
dag in Langeraar) 

zondag 1 
oktober 
Federatieweek

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• Patroonsfeest H. Bavo (koffie na de viering)
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• B. Bosma  

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 een viering in Woudsoord 
(Woubrugge)



SEPTEMBER 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 2 
september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Nieuwe Koor
• Th. van Steekelenburg  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

zaterdag 2 
september

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

zondag 3 
september

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

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

zondag 3 
september

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

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

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

vrijdag 8 
september 
Maria Geboorte

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• M. Hoogenbosch + J. Glas 

viering vervalt (i.v.m. viering Maria  
Geboorte in Noorden)

vrijdag 8 
september 
Maria Geboorte

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Bisschop J.H.J. van den Hende + Pastoor 

J. Glas 

zaterdag 9 
september

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

zaterdag 9 
september

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

• 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• Koffie na de viering
• J. Glas 

zondag 10 
september

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit & Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Adrianusviering (koffie na de viering, 

crèche)
• A. van Aarle 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch + Parochiaan

zondag 10 
september

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• Parochiaan 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Inspiratie
• H. de Groot 

zaterdag 16 
september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Presentatie vormelingen
• J. Glas 

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• Gemeenschappelijke ziekenzalving 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist/Cantor
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 16 
september

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• A. van Aarle 

zondag 17 
september

geen viering (verplaatst naar zaterdag) 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia + Canta Libre
• Nicolaasdag (kinderwoorddienst)
• J. Glas 

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

zondag 17 
september

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor + Faith + Little Stars
• Kermisviering
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. de Groot 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• H. de Groot 

zaterdag 23 
september

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• Oecumenische vredesviering (koffie na 

de viering)
• Dominee + Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas 

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

zaterdag 23 
september

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

zondag 24 
september

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• M. Jagerman

10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

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

zondag 24 
september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• Koffie na de viering
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering
• H. van de Reep

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• Parochiaan 

zaterdag 30 
september 
Federatieweek

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

zaterdag 30 
september 
Federatieweek

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

zondag 1 
oktober 
Federatieweek

geen viering (i.v.m. viering Parochiezon-
dag in Langeraar) 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Parochiezondag H. Clara
• J. Glas + A. van Aarle  

geen viering (i.v.m. viering Parochiezon-
dag in Langeraar) 

geen viering (i.v.m. viering Parochiezon-
dag in Langeraar) 

geen viering (i.v.m. viering Parochiezon-
dag in Langeraar) 

zondag 1 
oktober 
Federatieweek

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• Patroonsfeest H. Bavo (koffie na de viering)
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• B. Bosma  

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

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

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

Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop

Kopij nr. 8 (oktober 2017) kunt u uiterlijk  
op 11 september aanleveren bij uw lokale redactie.  
Het blad verschijnt omstreeks 29 september.

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

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

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

Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk -
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00  
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. (0172) 57 11 01 
di.- en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
R.A.J. Aupers (0172) 57 21 40
rajau@casema.nl

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

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

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

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe 
Wetering - H. Petruskerk -   
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk- Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19  
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. (071) 331 09 40
di., do. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. (071) 331 21 90
bepverdel@ziggo.nl

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

 

Door Leen



jONgerEn
Federatie BBQ 
Na een drukke en hopelijk mooie en leuke vakantie komen we 
weer thuis. Kunnen we ook thuiskomen bij God? En op welke 
manier mogen we thuiskomen bij God? Ga dit samen met ons 
ontdekken op zondag 24 september. We organiseren dan de 

jaarlijkse federatieve 
barbecue met een heel 
gaaf programma voor 
de tieners en een super 
toffe avond voor de 
jongeren. Dit jaar is het 
thema: Coming Home.

Tieners
Leeftijd: 10-16 jaar
Datum: zondag 24 september
Locatie: Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen
Tijd: 14.00 tot 19.00 uur
Aanmelden: rocksolidta@hotmail.com

Jongeren 
Leeftijd: 16+
Datum: zondag 24 september
Locatie: Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen
Tijd: 18.00 tot 21.30 uur
Aanmelden: Rkjclara@hotmail.com

Tot zondag 24 september!

RKJ Zaalvoetbaltoernooi 
Op zondag 1 oktober organiseert RKJ Toernooien voor de 
veertiende keer het RKJ Zaalvoetbaltoernooi. Dit jaar zal het 
toernooi voor het eerst in sporthal De Fluit te Leidschendam 
plaatsvinden. Inmiddels is ook bekend dat we voor de viering in 
de ochtend welkom zijn in de Emmauskerk in Den Haag.

De kosten
De kosten zijn € 5,- p.p. De aanvoerder betaalt aan het begin van 
het toernooi voor het hele team. Geef je snel op, want er kunnen 
maar een beperkt aantal teams aangemeld worden. Informatie 
over inschrijven vind je op https://rkjinsideout.com/inschrijven. 

Data
Zondag 24 september: deadline inschrijvingen 
Zondag 1 oktober: RKJ Toernooien  
Zaalvoetbaltoernooi

Jongerenweekend Banneux 
7 - 8 oktober 2017

Agenda   
1 september Solid Friends in Noorden

8 september: Rock Solid in Aarlanderveen

15 september Rock Solid in Noorden

22 september: Rock Solid in Aarlanderveen

24 september: Tiener/jongeren federatie BBQ in Aarlanderveen

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

Ooit ontmoette een jong meisje 
Maria in Banneux…
Wat wil jij van haar ontdekken?
Thema: voel jij je geroepen …?

Ben je 15 jaar of ouder en nieuws-
gierig naar wat er bij een Maria bedevaart gebeurt? Teken dan in 
op dit aanbod van het Banneux-comité bisdom Rotterdam.

Binnen een eigen jongerenprogramma ervaren we wat het is om 
in deze tijd Maria te ontmoeten, zoals dat meisje Mariette Beco 
Maria ontmoette. Daarnaast nemen we deel aan de internatio-
nale viering en gaan we dit jaar in gesprek met Kardinaal Eijk die 
aanwezig zal zijn.

Ook is er een ontmoeting met bedevaartgangers die jaar in jaar 
uit in Banneux komen. Wat zoeken ze hier? Wat vinden ze hier? 
Hoe belangrijk is Maria voor hun geloof? Zaterdagavond bezoe-
ken we zelf de bron (waar het allemaal gebeurde) en staan we 
een moment stil bij de Maagd der Armen, Maria van Banneux.

Maar zeker niet onbelangrijk... Wat kan een bedevaart zijn voor 
jou? Ben je al eens eerder op bedevaart geweest of kan dit 
jou eerste keer zijn? Vind jij het belangrijk om je handen uit de 
mouwen te steken en anderen (in deze bedevaart de ouderen) te 
helpen? Heb jij weleens verhalen gehoord van je ouders of opa 
of oma over een Maria Bedevaart?

Jongerenkoor TUTTI uit Gorinchem gaat mee als koor met deze 
weekend bedevaart. Geïnteresseerd geraakt? Ervaar het een 
keer zelf en ga met ons mee!

Informatie en/of aanmelden voor deze bedevaart bij Joke Laan: 
joke@laan-online.nl of diaken Ronald van Berkel: r.vanberkel@
rkdenhaag.nl. Kijk ook eens op www.banneux-comite-bisdom-
rotterdam.nl. Het maakt niet uit waar je nu staat, God geniet 
van jouw spirituele groei op ieder moment. Zet jij op Celebrate 
de volgende stap in het beantwoorden van Gods liefde? Daar 
nodigen we je toe uit.


