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Opening Jaar van de Barmhartigheid

Veel activiteiten rond Kerstmis

Adventsactie voor moeder en  
kind in Cambodja



Alweer de laatste Samenstromen van het jaar, Kerstmis en de jaarwisseling komen eraan. Tijdens de advent bereiden we ons voor op het feest 
van Kerstmis. De adventsactie is daarbij een mooie traditie. Dit jaar gaat de aandacht uit naar Cambodja, op pagina 28 leest u er alles over. 
Rond Kerstmis zijn er in de verschillende kernen extra activiteiten en extra diensten. Kijk hiervoor ook eens op de pagina’s van de andere 
kernen. U wordt van harte uitgenodigd om ook ‘bij de buren’ aan de activiteiten deel te nemen en mee te vieren. U bent er van harte welkom.
Kerstmis, bij uitstek het feest dat met familie, in eigen huis, gevierd wordt. Huiswaarts is ook de aangrijpende titel van onderstaande column 
van pater Koster. Deze is uw aandacht meer dan waard.
Na de jaarwisseling wordt het nieuwe jaar ingeluid met de viering van Driekoningen. Een heel jaar ligt dan weer voor ons met volop 
uitdagingen en kansen. Namens alle medewerkers van Samenstromen wensen wij u hele fijne kerstdagen en een goed 2016.

De centrale redactie van deze maand: Bep Verdel-Turk en Harry Veenman

Van de redactie

Clara & Franciscus federatie  
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Ik wil jullie graag vertellen wat mij de 
laatste tijd bezighoudt. Ik lees een boek 
over trekvogels en andere dieren die 
rondtrekken. Kraanvogels lijken het meest 
op de mens. Ze zijn levenslang trouw 
aan hun partner. Ze dansen niet alleen in 
de baltstijd, maar ook als de zon schijnt 
en ze samen plezier maken. Ze horen bij 
de trekvogels en hebben een drang die 
wij mensen ook hebben. Een ingewor-
telde drang om terug te keren naar thuis. 
Grutto’s vliegen 11.000 km over zee, zon-
der een hapje eten, een slok water of een 
minuut slaap. Gedreven door een onweer-
staanbaar verlangen om thuis te zijn bij 
het nest waar ze ooit uitgevlogen zijn. 

Dat verlangen zit in heel de schepping. Ik 
herken dat ook in mezelf. 
Mensen kennen het verlangen naar hun 
geboorteland, hun geboortehuis. Dat 
gevoel bedoel ik niet, liever gezegd, ik 
bedoel dat dit verlangen een diepere 
ondergrond heeft. Door ons zelfbewustzijn 

is dat bij ons mensen uitgegroeid tot een 
verlangen dat ons hele bestaan omvat. 
Het verlangen om hier en ook na onze 
dood ons thuis te kunnen voelen, veilig, 
geborgen. 

Hoe lang ik nog zal leven, ik weet het niet, 
maar ik wil uitzien naar God om thuis te 
komen bij Hem. En ik wil proberen van-
daag te leven, met zoveel liefde als moge-
lijk is. Vandaag hou ik van jullie. Vandaag 
wil ik zijn wie ik ben.  

Toen mijn vader begraven was, spraken 
wij, broers en zussen over zijn grafsteen. 
“Er moet nog een spreuk op” zeiden we. 
Mijn oudste zus zei: “Af en toe zei vader: 
zie elke dag als een geschenk”. Meteen 
waren we het eens. Dat was in 1984. Nog 
steeds staat het er, op het witte marmer 
in gouden letters: ‘Zie elke dag als een 
geschenk’.

Pater Dirk Koster

Corina Pietersen - Noordense plas
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Op het moment dat ik dit schrijf, sta ik op 
het punt om op retraite te gaan. Een aan-
tal dagen van bezinning in een klooster. 
Met de broeders mee bidden en leven. Ik 
gebruik deze dagen om terug te kijken op 
mijn eerste jaar als priester en voorzichtig 
vooruit te blikken op het komende jaar.

Dit eerste jaar is als een achtbaan ge-
weest. Na mijn wijding, 15 november vo-
rig jaar, ben ik aan de voorbij denderende 
trein gaan hangen en heb mij naar binnen 
gewrongen. Voordat ik het wist waren we 
de stations Kerst, Pasen en Pinksteren 
voorbij. Hectische dagen, die ik als erg 
mooi heb ervaren, maar wat was ik blij 
dat ik het daarna wat rustiger kreeg.

Ik mocht aanschuiven in een team dat be-
zig was met de vraag: hoe willen we Kerk 
zijn met elkaar in de Clara & Franciscus 
federatie, een vitale kerk. Als een ant-
woord daarop zijn we aan de slag gegaan 
met catechese. Her en der hebt u er wel-
licht al iets over vernomen. Verandering 
brengt beroering en zorgt er voor dat we 
eens gaan nadenken over vast gebaande 

paden. Zijn deze paden nog het antwoord 
op de vragen van en aan de Kerk in deze 
tijd? Van wie is de Kerk eigenlijk? In deze 
tijd zijn we snel geneigd om te zeggen dat 
de Kerk van ons is of zelfs van mij. Maar 
het juiste antwoord is: dat de Kerk van 
Jezus Christus is. Hij is het die ons allen, 
ja alle mensen, uitnodigt om bij zijn club 
te horen. Iedere mens nodigt Hij uit,  
roept Hij.

Hij nodigt ons uit om door het bad van 
het doopsel bij zijn beweging te ho-
ren. De doop met water is een oeroud 
symbool van leven en sterven. Zonder 
water kunnen we niet leven, maar in water 
kun je ook verdrinken. Het symbool van 
het sterven en verrijzen van Jezus. Door 
het water nodigt Hij ons uit om. net als 
die eerste vissers, Hem te gaan volgen. 
Te volgen, om naar Hem te luisteren en 
om dat wat wij van Hem gehoord en 
geleerd hebben, om te zetten in daden. 
Om een waarlijk Christen te zijn. Maar 
wat betekent dit voor ons, voor mij? Om 
deze vraag voor je zelf te kunnen beant-
woorden is het nodig om proberen te 
ontdekken waartoe je wordt uitgenodigd. 
Dat zoeken naar antwoorden kun je al-
leen doen, maar wij zijn nu juist Kerk met 
elkaar om een gemeenschap te vormen. 
Om samen op weg te gaan. Zoals het 
volk van Israel ooit uit Egypte vertrok of 
zoals wij met elkaar op pelgrimage gaan 
naar bijvoorbeeld Lourdes. Op een bede-
vaart heeft ieder zijn eigen vragen, zorgen 
en problemen, maar door de groep wor-
den deze samen gedragen. Als gemeen-
schap kunnen we op zoek gaan naar 
antwoorden. Een van de wegen daartoe 
is catechese. Catechese is kijken naar de 
antwoorden die door alle eeuwen heen al 
zijn gevonden op levensvragen en bezien 
wat deze nu voor ons betekenen.

Een antwoord dat paus Franciscus ons 
nu voor houdt is het antwoord van barm-
hartigheid: Barmhartig zoals de Vader  

(lc 6, 36). Op 8 december opent de paus 
het jaar van barmhartigheid door het ope-
nen van de heilige deur in de St. Pieter te 
Rome. Hij doet dit zodat wij wereldwijd 
met elkaar gaan nadenken over barm-
hartigheid en onze bevindingen dan in 
de praktijk te gaan brengen. Nadenken 
bijvoorbeeld over de zeven werken van 
barmhartigheid. Het geven van barmhar-
tigheid.

Maar zoals de titel al zegt, het is ook de 
Vader die barmhartigheid schenkt. We 
kunnen ook gaan nadenken over het 
ontvangen van barmhartigheid. Waarom 
heb IK barmhartigheid nodig? Nadenken 
over je zelf en de misstappen die je hebt 
gemaakt. De weg terug vinden naar de 
Vader die op je staat te wachten aan het 
begin van het tuinpad met uitgespreide 
armen om je te verwelkomen, om je te 
vergeven. Om je welkom thuis te heten.
Mijn komende jaar zal in het teken gaan 
staan van dit woord: barmhartigheid. Kan 
ik het zowel geven als ontvangen?

Pastor B. BosmaDe Verloren Zoon, Rembrandt

“Barmhartig zoals de Vader” – Lucas 6, 36
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Clara & Franciscus federatie  

Verdieping 
Gespreksgroep 30+ 

Al anderhalf jaar komen 30+ -ers eens in de maand bijeen om
te leren over het geloof en te spreken over geloof. Het is een 
gezellige groep met leerzame avonden. De avonden verschui-
ven door de week. Want iedereen heeft het druk en kan niet op 
iedere avond. 

Vanaf 20.00 uur staat de 
koffie klaar en om 20.15 
uur beginnen wij. Om 
21.45 uur sluiten we af. 
Wil je er ook een keer bij 
zijn omdat het je wel eens 
boeiend lijkt om je vragen 
over kerk en geloof neer te 
leggen en te bespreken? 
De eerst komende keer is 
dinsdag 26 januari in de 
pastorie van Rijpwetering. 
Van harte welkom.

Diaken André van Aarle

Adventsgedachten

Gedurende de advent zullen na iedere viering in iedere kerk 
bladen worden uitgereikt met bijbelteksten en gedachten (tips). 
Neemt u deze mee en gebruikt u die ook in uw huis. 
De bijbelteksten zijn de teksten die de kerk ons iedere dag 
aanreikt. Zij worden gebruikt bij de dagelijkse vieringen. Zo 
verbinden wij ons ook met de grotere kerk. Het is wel handig dat 
u thuis de bijbeltekst leest. Heeft u geen bijbel of een te oude 
bijbel? Koop dan de ‘Bijbel in gewone taal’. Uitermate handig 
voor dit gebruik.

Pastorale school, 
Module ‘Vrijwilliger in de kerk’
De afgelopen weken hebben we onder begeleiding van pastor 
Marjo Hoogenbosch met vijftien vrijwilligers de module ‘Vrijwil-
liger in de kerk’ van de pastorale school gevolgd. Dit waren 
vrijwilligers uit de kernen Langeraar, Aarlanderveen, Leimuiden 
en Nieuwveen met als taken o.a. kinderwoorddienst, kindercate-
chese, kosters en leden pastoraatsgroep. 

In deze module, die bestond uit 5 bijeenkomsten, hebben we 
nagedacht over onze rol als vrijwilliger in de kerk. Waarom heb 
je gekozen om als vrijwilliger actief te zijn in de kerk? Welk ver-
langen en motivatie zit hier achter? Zijn we hiervoor geroepen en 
gezonden door Jezus Christus? Dit zijn een paar van de dingen 
waarover we onderling gesproken en gediscussieerd hebben 
met behulp van een aantal bijbelteksten over dit onderwerp.
Ook meer praktische zaken kwamen aan de orde. Hoe ziet de 
kerkelijke context eruit? Welke groepen zijn er aanwezig in de 
parochie (catechese, liturgie, diaconie, pastoraat en kerkop-
bouw), wat houdt dit in en wat zijn hun taken? Ook de verschil-
lende ambten en functies in de kerk hebben we besproken. We 
zijn ingegaan op het belang van de missionaire kerk; hoe kunnen 
we ons geloof uitdragen in deze tijd waarin de kerk grote veran-
deringen doormaakt, zoals vergrijzing (weinig jongeren), fusies, 
reorganisaties en een tekort aan mensen en middelen?

Het was een zeer leerzame module, die mij vooral meer inzicht 
gegeven heeft over de structuur van de federatie, maar mij ook 
heeft laten nadenken over mijn geloof, mijn rol als vrijwilliger en 
hoe dit samen komt. Het was fijn om met andere vrijwilligers 
uit de federatie deze module te kunnen volgen en van elkaars 
ervaringen te leren.

Bij deze wil ik ook pastor Marjo Hoogenbosch bedanken voor 
haar uitleg, begeleiding en inspirerende woorden.

Naast de bestuurlijke zaken die op woens-
dag 4 november behandeld werden, is 
stilgestaan bij de ontmoeting met de 
bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den 
Hende. Hij bezocht het federatiebestuur 
op dinsdag 3 november. Samen met de 
leden van het pastoraal team spraken we 
met de bisschop over de vitaliteit van de 

Kerk. In een inspirerend gesprek nam hij 
de aanwezigen mee op zijn verkenning 
van wat vitaliteit is, zou moeten zijn. Alleen 
geld hebben is niet gelijk aan vitaal zijn. 
Een groot bestand van vrijwilligers, die 
echter allen de zeventig gepasseerd zijn, 
evenmin. Over tien jaar zijn zij immers de 
tachtig gepasseerd en de vraag is dan of 

zij nog vrijwilliger (kunnen) zijn, en wie zijn 
er dan vrijwilliger. Een vitale parochiege-
meenschap bestaat uit leden van alle ge-
neraties die onderling bij elkaar betrokken 
zijn. Kernboodschap daarbij is: het is onze 
gezamenlijk opdracht en uitdaging om 
nieuwe manieren te vinden om de vitaliteit 
levendig te maken en te houden. Aan het 
parochiebestuur de taak om samen met 
pastoraal team en parochianen te werken 
aan een vitale parochiegemeenschap.

Het parochiebestuur H. Franciscus

BESTUURLIJK Iedere maand afwisselend het nieuws vanuit het Clara-,  
Franciscus- danwel Federatiebestuur. Deze keer:

Bestuursnieuws parochie H. Franciscus
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Vieren 
Aanbidding H. Sacrament in de  
H. Adrianuskerk Langeraar 
Gedurende de advent (voorbereiding op Kerstmis) is er op 
woensdagmiddag gelegenheid om te bidden in de H. Adria-
nuskerk in Langeraar. De hoofdingang zal daar voor open zijn 
van 12.00 uur tot 13.00 uur. Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er 
gelegenheid voor stil gebed en aanbidding van het Allerheiligst 
Sacrament. In een mooie monstrans is dit Sacrament uitgestald. 
Om 12.30 uur begint een kort gebed met psalmen en schriftle-
zingen. De aanbidding is in de rooms katholieke traditie een oud 
gebruik. De katholieke kerk kent vanaf haar oorsprong het besef 
dat Christus werkelijk aanwezig is in de eucharistie. Het is een 
oud gebruik om een gewijde hostie te plaatsen in de monstrans 
en daarin Christus te aanbidden. Juist in deze tijd is dit gebed 
van groot belang. De wereld is onrustig en we mogen onze 
gebeden bij Christus neerleggen. Iedereen, jong en oud, wat en 
hoe je gelooft, is van harte welkom. De data zijn 2, 9, 16 en 23 
december.

Van misdienaar tot acoliet 

Weet u het nog? Hoe we vorig jaar een groep misdienaars van 
de Petruskerk na een voorbereidingsweekend als ‘acoliet’ heb-
ben geïnstalleerd. Als acoliet krijgen deze jongeren een grotere 
verantwoordelijkheid: ze begeleiden de jongere misdienaars en 
krijgen een grotere taak in de vieringen. Zo reiken ze bijvoor-
beeld ook de communie uit. In de kerk zijn ze te herkennen aan 
de officiële ‘acolietenkleding’.
Na  het succes van vorig jaar, was het nu de beurt aan een 
nieuwe groep. Dit keer waren er misdienaars uit Aarlanderveen, 
Hoogmade, Langeraar, Leimuiden en Noorden. Zo kreeg rector 
Broeders op zaterdagmorgen 24 oktober weer een hele groep 
gasten op Vronesteyn te logeren. Hij was niet alleen gastheer, hij 
heeft van harte meegedaan aan het weekend.

En het was een mooi weekend. De groep was al snel één ge-
worden en zo zijn ze die twee dagen met elkaar opgetrokken. Er 
was o.a. instructie over het dienen door Dhr. Niemandsverdriet. 
Hij is degene die altijd de vieringen met de bisschop begeleidt. 
Er was ook aandacht voor allerlei ‘weetjes’ over de kerk en ons 
geloof. En er was tijd om er met elkaar over te spreken. Verder 
kregen ze de opdracht om zelf een gebedsviering voor te berei-
den. Het resultaat was indrukwekkend!

De volgende dag hebben we `s middags met een eucharistievie-
ring het weekend afgesloten. Ook de ouders waren uitgenodigd. 
Samen hebben we nog nagepraat over de bijzondere ervaringen 
van het weekend. Lof aan de misdienaars en hun begeleiders!
De volgende stap is dat deze misdienaars als acoliet zullen 
worden geïnstalleerd. Dit zal gebeuren in een ‘extra’ viering op 
zondagmiddag 6 december om 15.00 uur in de kerk van Aarlan-
derveen. Iedereen is hier voor uitgenodigd, wees welkom!
Ook voor deze viering geldt: die hebben ze zelf voorbereid.  
Pastor Bosma en ikzelf zullen die middag voorgaan. Graag tot 
ziens. We wensen de “nieuwe acolieten” veel succes en plezier 
in hun werk!

Pastoor Jack Glas

KALENDER DECEMBER 2015
1-8-15-22-29 december 19.00 uur Pastorie H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

2-10-22  december 19.30 uur H. Mariakerk, Roelofarendsveen Adventsretraite

1-8-15 december 19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif

2 december 19.30 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif

19 december   10.30 uur H. Mariakerk, Roelofarendsveen Adventsretraite

26-27-28-29-30 december 14.00-16.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Kerststal kijken

KALENDER JANUARI 2016
5-12-19-26 januari 19.00 uur Pastorie H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

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

6 januari 19.30 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif
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niet in mijn eentje hoor, vergeet ook Esther 

van der Salm niet.”

Vrijwilligerswerk
De Allerzielenviering is niet het enige waar Jo-

landa in de parochiekern Aarlanderveen, waar 

Ter Aar een onderdeel van is, bij betrokken is. 

Je vindt haar ook bij de werkgroepen die zich 

bezighouden met de begeleiding van de Kin-

derkerk, de Eerste Heilige Communie en het 

Heilig Vormsel. Jolanda: “Ik raakte bij dit werk 

betrokken toen mijn zoon vier jaar was. Hij 

wilde met oma naar de kerk, die was toen nog 

in het Dorpshuis hier in Ter Aar. Daar hadden 

ze een groep met kinderwoorddienst. 

Er ontstond een tekort aan vrijwilligers, dus 

toen bleef ik maar bij die groep. Ook toen er 

geen vieringen meer in het Dorpshuis waren 

en we fuseerden met de kerk in Aarlander-

veen.” 

Fakkels verlichten de route naar het kerkhof in Aarlanderveen. Het kerkhof ziet er warm en sfeervol uit, met vuurkorven 
langs het pad en verlichting in de bomen. Pastor Bosma zegent de graven van de overledenen. Het is Allerzielen. De mensen 
zijn diep onder de indruk. 

Pastoraatsgroep
“Ik heb de opleiding van de Pastorale School 

gedaan, van A tot Z. Nadat ik de module Ca-

techese had gevolgd, wilde ik van daaruit iets 

nieuws organiseren. Er waren wel kinderen, 

maar geen ouders die het begeleidden. Ik 

pakte dat toen op. Zo kwam ik terecht in de 

pastoraatsgroep en in de werkgroep Eerste 

Heilige Communie.”

“Ik ga wel wat werk afstoten. Het wordt soms 

een beetje veel. Ik moet ook op mezelf letten. 

Daarom ga ik over anderhalf jaar uit de pas-

toraatsgroep, dan zitten mijn twee termijnen 

erop. Gelukkig hebben we er in deze groep 

een paar goede mensen bijgekregen.”

Kinderkerk
“De Kinderkerk is de voortzetting van de 

kinderwoorddienst. We doen dat eens in de 

zes weken. Ook hierbij hebben we een sterke 

groep. De betrokkenheid van de begeleiders 

is groot, we staan allemaal klaar voor elkaar. 

Op onze echtgenoten kunnen we ook altijd 

rekenen. Bij de peutervieringen hebben we ie-

dere keer wel vijfentwintig tot dertig kinderen 

op het altaar. Dat is toch fantastisch?”

“Waarom ik het doe? Ik wil gewoon een stukje 

van het geloof overbrengen. Een paar jaar met 

de kinderen en hun ouders meelopen. Dan 

geniet ik van de succesjes. Van kinderen die 

terugkomen in de kerk, die vervolgens lid wor-

den van een koor of die misdienaar worden. 

De vrijwilligers voor die groep vond ik altijd op 

het schoolplein, bij de gesprekjes met andere 

ouders. Nu mijn kinderen niet meer op de 

lagere school zitten, wordt dat moeilijker.  

Dus hierbij: kom eens kijken of het wat voor 

je is!”

Door Tom Zuijdervliet

Jolanda den Brave in de Mariakapel in Aarlanderveen. “Ik wil gewoon een stukje van 

het geloof overbrengen.” – foto: Anja Niemöller

De ontmoeting  

Actief van Kinderkerk tot Allerzielen

“Ik geniet ervan  

als kinderen later 

weer terugkomen 

in de kerk”

 “We doen ‘Allerzielen in ‘t Licht’ voor de 

tweede keer”, vertelt Jolanda den Brave uit 

Ter Aar. “We deden het vorig jaar voor het 

eerst, na het voorbeeld van Leimuiden. Het 

geeft een ander aspect aan de herdenking van 

onze overledenen. Het is niet meer zo somber 

en donker als vroeger. Maar ik organiseer dit 



Bericht uit de pastoraatsgroep
Bijna aan het eind van het jaar gekomen, 
kijken we terug op de activiteiten van 
afgelopen periode. In het najaar hebben 
zes parochianen de module ‘vrijwilliger 
in de kerk’ gevolgd en succesvol 
afgerond. Omdat er zoveel animo is zal 
de module in januari opnieuw gestart 
worden, dit keer in Leimuiden. U kunt 
zich hiervoor nog aanmelden.

Daarnaast blikken we terug op zondag 
1 november, waarop we ‘Allerzielen in 
het Licht’ hebben gevierd. Het was weer 
een mooie, druk bezochte viering. De 
katholieke graven in Aarlanderveen en 
Ter Aar zijn gezegend. Na afloop was er 
tevens de mogelijkheid om met elkaar 
samen te zijn, met warme drank en een 
muzikale bijdrage van Lords Voice. Deze 
vorm van Allerzielen vieren werd zeer 
gewaardeerd door de aanwezigen.

Komende maand december staat voor 
de deur, het wordt een drukke maand 
met de adventsperiode, waarbij we 
met elkaar op weg gaan naar Kerstmis. 
Daarnaast zijn er nog speciale vieringen, 
zoals World Wide Candle Lighting. 
Tevens komen leerlingen en ouders 
van basisschool De Vosseschans op 
woensdag 16 december bij elkaar voor 
de kerstviering.

Binnen de pastoraatsgroep zal er in het 
nieuwe jaar het één en ander veranderen, 
we gaan afscheid nemen van Esther van 
der Salm en Diana van Egmond. We zijn 
verheugd om te kunnen melden dat we 
Franka Vaneman als notulist kunnen 
verwelkomen. Daarnaast zijn we nog op 
zoek naar verdere versterking. Mocht 
u interesse hierin hebben of informatie 
willen, neemt u gerust contact met 
ons op. Door alle veranderingen in 
de pastoraatsgroep willen we alle 

Aarlanderveen

afgevaardigden van de werkgroepen 
graag uitnodigen om met elkaar kennis 
te maken op dinsdagavond 19 januari. 
De werkgroepen krijgen hierover nog 
bericht.

Tot slot willen wij iedereen alvast fijne 
feestdagen wensen, we zien en spreken u 
graag weer in het nieuwe jaar!
   
Met hartelijke groet,  
namens de pastoraatsgroep
Colinda Wijfje

Kerkradio
Er zal geen uitzending van de kerkradio 
zijn op: zaterdagavond 12 december 
2015 om 19.00 uur (van Aarlanderveen)

Wel uitzending zal er zijn op:
Kerstavond 24 december om 19.00 uur 
(vanuit Langeraar)
Kerstavond 24 december om 23.00 uur 
(de nachtmis vanuit Aarlanderveen)
Oudjaarsavond 31 december om 19.00 
uur (vanuit Aarlanderveen)

Peuterviering 
Wij nodigen u en uw kind(eren) uit 
voor de peuterviering uit op zondag 13 
december. Deze viering is speciaal voor 
kinderen in de leeftijd 2 tot en met 4 jaar. 
We zingen een liedje en lezen een stukje 
uit de bijbel. Na afloop is er limonade, 
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koffie en thee. Heeft u zin om dit samen 
met ons en uw kind mee te maken, dan 
bent u van harte welkom.
 
Werkgroep kinderviering,  
Jolanda den Brave

Kindje Wiegen, Kerstmis 2015
Ook dit jaar organiseren we op 2e 
kerstdag het Kindje Wiegen. Al jaren 
een mooie gebeurtenis voor jong en 
oud! Het is een teder gebeuren voor de 
opa’s en oma’s om hun kleinkinderen zo 
rondom de kerststal te zien.

We luisteren naar het originele 
kerstverhaal, we zingen bekende 
kerstliedjes en natuurlijk mogen de 
kleintjes dicht bij de stal zitten en een 
lichtje voor het kindje Jezus aansteken. 
En bij het slotlied zoveel mogelijk 
meespelen op muziekinstrumenten. En 
dat zijn er heel wat, want ook Ans van de 
BCP heeft voor ons gespaard.

Na afloop is er voor iedereen warme 
chocolademelk en de kinderen 
krijgen wat lekkers mee naar huis.            
Aanvang 10.00 uur. Dus… Komt allen 
te samen!!!

Werkgroep Kindje Wiegen

Kinderkerk
Tijdens de Kinderkerk van zondag 
5 januari zal er als afsluiting van de 
kerstperiode aandacht zijn voor het 
verhaal van Driekoningen. We gaan 
onder het genot van een cakeje op zoek 
naar onze eigen 3 koningen. Als we die 
gevonden en gekleed hebben, zullen we 
in een lange rij de kerk binnenkomen. 
De koningen met een geschenk voor 
kindje Jezus, de andere kinderen met  
een lantaarntje in de hand.

Werkgroep Kinderkerk



The Passion  
Op 20 maart 2016 om 19.00 uur zal 
Lord’s Voice in de H.H. Petrus en 
Pauluskerk in Aarlanderveen een 
eigentijdse versie van het lijdensverhaal 
opvoeren. We zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen. Reserveert u vast deze 
datum in uw agenda?
En is er misschien een koor binnen de 
federatie die in 2017 het stokje van ons 
over wil nemen?
Laat het ons weten! 
 
Lord’s Voice

Oldtimers 
‘Old timers’ gaan weer van start! In 
hetzelfde decor waar in het vorige 
seizoen nog vrome nonnetjes 
ronddartelden, wordt nu druk 
gerepeteerd aan hun nieuwe stuk 
met de bedenkelijke titel ‘Pension vol 
verwachting’ Dus weg met de bidstoel 
en de kruisbeelden. Dat wordt een 
hele omschakeling. Maar ook weer een 
uitdaging om na het grote succes van het 
jubileumstuk ‘zusters in zaken’ toch weer 
goed voor de dag te komen.

Er staan voor het nieuwe stuk al  een 
aantal data gepland. De voorstelling 
voor onze eigen parochiekerk is  op 
zondagmiddag 13 maart en begint om 
14.00 uur. Natuurlijk is er weer een 
verloting en u kunt zelf ook nog prijzen 
en prijsjes inleveren om de opbrengst 
zo groot mogelijk te maken. Want 
de opbrengst wordt elk jaar door het 
kerkbestuur weer goed besteed.
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H. Clara parochie 

Zaterdag 13 februari première 20.00 uur  
Zaterdag 12 maart 2e voorstelling 
20.00 uur
Zondag 13 maart matinee 14.00 uur  
Zaterdag 19 maart 4e voorstelling 
20.00 uur
Alle voorstellingen zijn in het Dorpshuis 
van Aarlanderveen.

- Lief en leed -

Overleden 
15 oktober  Johanna van Eijk-Thomas   92 jaar
17 oktober  Elizabeth Groenendijk-van der Loo  80 jaar
21 oktober  Petrus Maurits     94 jaar
26 oktober  Anna Kempen-Vliet    96 jaar

Doopviering
9 februari  20.00 uur 1e voorbereidingsavond
15 februari  20.00 uur 2e voorbereidingsavond
28 februari  12.00 uur doopviering

Kinderzegen
Zondag 31 januari om 10.00 uur

De Oldtimers verwelkomen u graag op 
één van deze voorstellingen. U kunt van 
af nu al kaarten bestellen bij de voorzitter 
Tom van Veen, tel. (06) 54 65 89 02 of 
e-mail tomvanveen@versatel.nl.

Acht hoog het Licht ons gezonden,
een Kind nedergedaald in ‘n stal,
dat ‘t eeuwig licht zal verkonden,
opdat ook ons licht schijnen zal.

Koester ‘t Kind voor ons geboren,
dat Zijn licht scheen in onze nacht,

dan zal ons licht vredig gloren,
uitstralen met Zijn liefdekracht.



Langeraar

Van de bestuurstafel
Rondom onze kerk wordt zowel binnen 
als buiten door vrijwilligers veel gedaan 
om deze op de juiste wijze in stand te 
houden. Als dank voor al hun inspan-
ningen in de afgelopen periode is voor 
alle vrijwilligers binnen de parochiekern 
een avond in Parola georganiseerd. 
Deze avond is door vele vrijwilligers 
met hun partners bezocht. Het was 
goed elkaar op deze wijze te ontmoeten. 
Zoals u weet zijn vrijwilligers in alle 
diversiteit onmisbaar voor onze paro-
chiekern!

Op en rond de begraafplaats is de drai-
nage weer geheel hersteld. Een aantal 
buizen was door zand en wortels dicht-
geslibd. Oude putten zijn vervangen 
en de nieuwe putten zijn zo met elkaar 
verbonden dat het  overtollige water zijn 
weg kan vinden. 
Rest mij nog u vanaf deze plaats prettige 
kerstdagen en een voorspoedig 2016 te 
wensen.

Namens de beheercommissie,
Ad van Velzen voorzitter

Eerste Heilige Communie 
Langeraar
In de katholieke kerk is het feest van de 
Eerste Heilige Communie een belang-
rijk moment. Voor de eerste keer mogen 
dan de kinderen meedoen met de 
eucharistieviering. De kinderen worden 
hierop goed voorbereid in een aantal 
bijeenkomsten rondom het project ‘Blijf 
dit doen’. Alle ouders van de kinderen 
die in groep 4 zitten, en die bij ons gere-
gistreerd zijn, krijgen een persoonlijke 
uitnodiging om hun kind op te geven 
voor de voorbereiding op de Eerste 

Heilige Communie. Als u eind decem-
ber geen brief gehad hebt, en u wilt toch 
dat u kind hieraan meedoet, dan kunt u 
zich aanmelden bij ondergetekende. Als 
u nog twijfelt, geef dan uw kind toch 
op. U kunt dan op de eerste ouderavond 
komen (19 januari). Wellicht kunt u 
daarna beter een besluit nemen. De 
ouderavond is in het Koetshuis naast de 
pastorie. U kunt ook altijd bellen voor 
een afspraak. 

De viering van de Eerste Heilige Com-
munie is gepland op 3 april 2016. Let 
op, na de eerste ouderavond is inschrij-
ving niet meer mogelijk, dan moet u 
een jaar wachten. Vanaf september 2016 
zal de Eerste Heilige Communievoor-
bereiding plaatsvinden in de familieca-
techese.

Pastor André van Aarle,
diakenvanaarle@hotmail.com 
of (06) 21 69 32 67

Acoliet worden
Wij, Esther (18 jaar) en Fleur (15 jaar), 
gingen op zaterdag 24 oktober samen 

vanuit Langeraar naar een weekend op 
Vronesteyn, waar we een cursus deden 
om als acoliet benoemd te worden. 

Het was een leerzaam weekend met 16 
jongeren uit de federatie. We hebben 
een mooie gebedsviering gemaakt en 
een workshop gevolgd van meneer Nie-
mantsverdriet (de rechterhand van onze 
Bisschop). We hebben met elkaar veel 
gelachen en gezongen, het was een heel 
leuke groep. Veel nieuwe mensen ont-
moet, gezellige maaltijden gegeten en 
op zondag een mooie eucharistieviering 
met rector Broeders en pastoor Glas 
gevierd. De installatie van ons als acoliet 
zal zijn op zondag 6 december om 15.00 
uur in de kerk van Aarlanderveen.

Groetjes, Fleur en Esther

Stilte en Gebed in de Advent, 
een unieke kans
In de advent zal onze H. Adrianuskerk 
iedere woensdagmiddag van 12.00 
uur tot 13.00 uur open zijn voor stilte 
en gebed en aanbidding van Christus 
in het H. Sacrament. U kunt de kerk 
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Fleur en Esther



H. Clara parochie 

binnenkomen en weer gaan wanneer u 
wilt. Om 12.30 uur is er een middagge-
bed. Ook ouders met kinderen, tieners 
en jongeren zijn welkom. Gebruik deze 
adventsperiode om het geloof in God 
weer te versterken.

Kerstsamenzang
Op zondagavond 20 december is de 
kerstsamenzang. Dit jaar wordt het 
kerstverhaal in beeld en geluid vertoond 
door de zandtovenaar en horen we het 
o zo bekende verhaal. De samenzang 
wordt begeleid door Arti et Religioni 
en ondersteund door het popkoor 
Happiness. Er is volop gelegenheid om 
met de kerstliederen mee te zingen. 
De samenzang begint om 19.00 uur 
en toegang is gratis. Wel wordt er een 
collecte gehouden om de onkosten te 
dekken. Iedereen is welkom. Als u nooit 
in de kerk komt, is dit misschien een 
mooie gelegenheid om de kerstdagen 
mee te beginnen. Het is een oecume-
nische viering waar de gereformeerde, 
de hervormde en de katholieke kerk 
aan meewerken. Ook de leden van de 
scouting dragen hun steentje bij.

Kindje wiegen
Op eerste kerstdag, 25 december om 
12.00 uur is er ‘Kindje wiegen’ in de 
kerk in Langeraar. Het aloude verhaal 
van Jozef en Maria, de herders en de 
engelen gaan we naspelen en zingen 
met en voor de kinderen. Ook voor 
ouders en grootouders is dit een feest 
om mee te maken. De kinderen mogen 
meedoen, maar kijk je liever is dat ook 
prima. Kleding is aanwezig, maar wil je 
graag je eigen gepaste verkleedkleren 
aan, neem het dan mee. 

We kunnen best wat schaapjes, konin-
gen, herders etc. gebruiken en hopen 
dat er weer net zoveel kinderen mee-
doen als vorig jaar, dan wordt het zeker 
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Vanaf de Adrianustoren

• Advent: We gaan ons voorbereiden op het kerstfeest, het feest van de geboorte 
van Jezus. Na de viering wordt door de misdienaars aan u een week-meditatie-
brief aangereikt. 

• Je kunt ook een advent app downloaden met het Thema ‘Op weg naar het licht’. 
Via de app ontvang je iedere dag een bijbelgedeelte, lied of inspirerende tekst om 
over na te denken.

• In deze adventstijd willen wij ook aandacht vragen voor de mensen in Maleisië. 
Voor verdere informatie zie elders in het blad. De bussen voor uw geldelijke bij-
drage hangen achter in de kerk. 

• De kinderen van Aeresteijn komen op donderdag 17 december om 17.00 uur 
naar de kerk voor hun kerstviering.

• Vrijdag 18 december is om 10.00 uur de KBO-kerstviering.
• Voor alle vieringen met Kerstmis verwijzen wij naar het rooster achter in het 

blad.
• Woensdag 30 december komt de avondviering van 19.00 uur te vervallen.
• Vrijdag 1 januari nieuwjaarsdag is de eucharistieviering om 10.00 uur. Na de 

viering kunt u elkaar van harte alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar.
• Alvast voor in de agenda: Pastorale raad woensdag 13 januari voor alle leden van 

de pastorale werkgroepen. Thema van de avond zal zijn: Familiecatechese en de 
vitaliteit van onze parochiekern.

• Zondag 24 januari om 19.00 uur is de Oecumenische Viering in de Gereformeer-
de Kerk in Ter Aar.

• Kinderzegen 7 februari 12.00 uur, in volgende Samenstromen meer informatie.
• We verzamelen DE-waardepunten om te ruilen voor pakken koffie voor de 

Voedselbank. U kunt deze brengen bij ons secretariaat of in het voorportaal in de 
bank.

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

• De pastoraatsgroep wenst u allen Zalig Kerstfeest en al het goede in het  
Nieuwe Jaar.

een succes. Wil je meer info of je alvast 
voor een rol opgeven, dan kun je bellen 
met Liesbeth (0172) 53 89 68 of mail  
Liesbeth.vw@hetnet.nl.

Werkgroep Kicala en 
Kinderwoorddienst

Inloopochtend
De laatste inloopochtend van dit jaar is 
maandag 7 december. Dan zijn we open 
voor iedereen die onder het genot van 

- Lief en leed -

Gedoopt  
21 november   Lieke Hendrika Maria van de Ven  
   Dochter van Gijs en Saskia van de Ven-Vink

koffie of thee een praatje wil maken met 
de andere aanwezigen. Na een aarze-
lend begin wordt het aantal deelnemers 
steeds groter, maar er is nog genoeg 
ruimte, dus komt u ook naar het  
Koetshuis? Wij zien u graag.

Namens de werkgroep Diaconie,
Thea en Hennie
 



Vanuit de pastoraatsgroep
Allerzielen was een drukbezochte sfeer-
volle viering met mooie liedjes en inspi-
rerende teksten. Na de viering gingen 
we met elkaar naar het mooi verlichte 
kerkhof. De graven werden gezegend, 
kaarsjes neergezet, er was muziek en 
we hebben bloembollen gepoot in het 
mooie nieuwe bloemenhart wat gemaakt 
is en geschonken door siersmederij 
Henny Pauw. Wij hebben veel posi-
tieve reacties van u ontvangen op deze 
viering. Het voelt goed om met elkaar op 
deze manier onze dierbare overledenen 
te herdenken. 
Op vrijdagavond 13 november hebben 
10 kinderen het Heilig Vormsel 
ontvangen.
Nu zitten we al weer in de advent, de
 tijd van bezinning en wachten op wat 
komen gaat.
Op zaterdagavond 19 december vanaf 
17.00 tot 20.30 uur kunt u vertrekken 
voor de Kerstwandeling. Tijdens deze 
wandeling word het kerstverhaal verteld/
uitgebeeld. Dit is een initiatief van de 
Gemeenschap van kerken. De gerefor-
meerde kerk is het beginpunt en onze 
kerk zal het eindpunt zijn. De werkgroep 
hoopt dat er veel mensen aan deze wan-
deling zullen deelnemen.
De werkgroepen en koren zijn alweer 
druk met het voorbereiden van de 
kerstvieringen. We beginnen op kerst-
avond om 19.00 uur met jeugdkoor 
Flos Campi, daarna om 23.00 uur is het 
de beurt aan koor De Horizon. Eerste 
Kerstdag om 11.00 uur eucharistievie-
ring met koor Andante. Na deze viering 
is er gelegenheid om elkaar een zalig 
kerstfeest te wensen onder het genot van 
een kopje koffie of thee.

Op oudjaarsavond 31 december sluiten 
we het jaar af met een viering van woord 
en gebed met koor Allegro. Op zaterdag 
2 januari vieren we Driekoningen, na 
afloop nodigen wij u van harte uit voor 
de Nieuwjaarsreceptie. 
Donderdag 14 januari om 10.00 uur is er 
een seniorenviering met koor Andante. 
Na deze viering is er een gezellig samen-
zijn in het parochiehuis.
De kinderzegen op zondag 24 januari 
is een viering van woord en gebed met 
jeugdkoor Flos Campi. Na de viering 
staan de koffie, thee en limonade klaar 
met natuurlijk iets lekkers.
Wij wensen u fijne kerstdagen toe en een 
vredevol en verdraagzaam 2016.

De pastoraatsgroep Hannie Meier, 
Charles Hortshuis, Wilma de Pater,  
Liesbeth v.d. Broek, Irma van Eimeren en 
Martien van Dam

Oogstdankdag en  
Vormelingen
Wat een weelde in onze kerk. Vol met 
bloemen en planten, geschonken door 
kwekers in de omgeving. Waarvoor heel 
hartelijk dank. Alle kerken stonden vol 

met bloemen en fruit. Geweldig! De 
bloemengroep is bijna een dag bezig ge-
weest om alles verwerkt te krijgen, maar 
ze deden het met plezier en het resultaat 
mocht er zijn. De vele kamerplanten die 
we kregen gaan we vertroetelen en af en 
toe in de kerk zetten. Ze kunnen niet te 
lang in de kerk blijven staan want dan 
krijgen ze te weinig licht. Maar in de 
pastorie hebben we een mooie serre en 
daar gaan ze staan bijkomen om na een 
tijdje weer even in de kerk gebruikt te 
worden. Zo hopen we er lang plezier van 
te hebben.

Er werd nog meer geoogst: acht vorme-
lingen stelden zich voor. (Van de tien, 
twee waren helaas ziek.) De oogst van 
een goede christelijke opvoeding! Nog 
niet iedereen wist de vragen van pastor 
Bosma te beantwoorden, maar dat hoef-
de ook niet. Prachtig dat jonge mensen 
mee willen doen aan het Vormsel, om 
zo volwassen deelgenoot te worden van 

11SAMENstromen • december 2015/ januari 2016

Nieuwkoop

Oogstdankdag en Vormelingen
Foto’s: Leo van Klink



onze kerkgemeenschap. Het werd een 
mooie viering. De vormelingen brach-
ten een deel van de oogst naar voren en 
deelden het uit bij het verlaten van de 
kerk. Ook op de vormelingen moeten 
we zuinig zijn. Niet door ze af en toe in 
de serre te zetten, maar door ze af en toe 
in de kerk te ontmoeten. Als je dat niet 
doet verdorren ze, net als die planten die 
te weinig licht krijgen.
We hopen dat de kerk af en toe mag 
worden opgesierd door de planten die 
we goed gaan verzorgen en door de vor-
melingen die we koesteren, want wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst!!

Rob Aupers 

Kinderen in de Kerk

Gezinsviering in Nieuwkoop
Kerstavond, 24 december, is er in 
Nieuwkoop, om 19.00 uur een gezins-
viering. We vieren samen de geboorte 
van Jezus. Jeugdkoor ‘Flos Campi’ is 
natuurlijk ook van de partij om mooie 
kerstliedjes te zingen! 
De eerste gezinsviering in 2016 is op 
zondag 24 januari. Deze viering zal in 
het teken staan van de kinderzegen. Wij 
nodigen u van harte uit om met ons mee 
te komen vieren en hopen dat velen, 
vooral gezinnen met jonge kinderen, 
met ons mee komen vieren! De deur van 
de kerk staat open voor iedereen! 

Werkgroep Gezinsvieringen

Nieuws vam de werkgroep 
Kinderwoorddienst
Zondag 13 december is er een Kinder-
WoordDienst die helemaal in het teken 
zal staan van het naderende Kerstfeest.
Zondag 10 januari is de eerste Kinder-
Woorddienst in 2016. De vieringen 
beginnen om 10.00 uur. Na de opening 
gaan de kinderen mee naar de pastorie 
voor hun eigen viering. Het programma 
is speciaal bestemd voor kinderen van 

H. Clara parochie 
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groep 1 tot groep 5 (6) van de basis-
school.

Werkgroep KWD

Kindje Wiegen
Op 1e kerstdag gaan we ‘Kindje Wiegen’. 
Deze happening in onze kerk begint 
om 14.00 uur. Zal er ook dit jaar een 
echt kindje zijn? Als je wilt, mag je ook 
meedoen. Kom dan verkleed als her-
dertje of engeltje naar de kerk. Zullen 
we er samen een geweldige viering van 
maken? Jeugdkoor Flos Campi zingt ook 
deze keer mooie liedjes. 
De os, de ezel en de kameel zijn ook vast 
van de partij!
Iedereen, groot en klein, is van harte 
welkom! 

Werkgroep Kindje Wiegen

Eerste Heilige Communie 2016
Zondag 17 april 2016 is het zover. Op 
deze dag zal een aantal kinderen in onze 
kerk de Eerste Heilige Communie gaan 
doen. In de eerste week van januari 
worden uitnodigingen bezorgd bij de 
ouders/verzorgers van de kinderen die 
volgens onze gegevens daarvoor in aan-
merking komen (groep 4 basisschool). 
Bij deze uitnodiging ontvangt u ook 
informatie over de periode rondom de 
Eerste Heilige Communie.

Mocht u geen uitnodiging ontvangen in 
de eerste week van januari, maar wel een 
kind hebben dat in aanmerking komt, 
wilt u dan zelf contact opnemen met 
het secretariaat van onze parochiekern 
in Nieuwkoop? De gegevens staan op 
het inlegvel van het federatieblad. Wij 
zorgen er dan voor dat u alsnog een 
uitnodiging met de daarbij behorende 
informatie ontvangt. De eerste ouder-
avond is op woensdag 13 januari in het 
Parochiehuis aan de Dorpsstraat.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Kerstsamenzang
Ook dit jaar organiseert de Gemeen-
schap van Kerken in de gemeente 
Nieuwkoop de Kerstsamenzang. Op 
maandagavond 14 december bent u van 
harte welkom om in Kaleidoskoop (De 
Verbinding 2 in Nieuwkoop) te komen 
luisteren en te zingen. De zaal is open 
vanaf 19.15 uur en de samenzang met 
traditionele en eigentijdse kerstliederen 
begint om 19.30 uur.

Ook dit jaar zullen koor De Horizon en 
muziekvereniging Eensgezind aanwe-
zig zijn om tijdens deze bijeenkomst 
de kerstliederen met zang en muziek te 
begeleiden. Natuurlijk willen het koor en 
orkest ook hun eigen kerstklanken laten 
horen.

Na afloop is er gelegenheid om een 
glaasje glühwein of chocolademelk met 
elkaar te drinken en alvast in de sfeer te 
komen van de feestdagen. Zo vlak voor 
de kerstdagen is dit een activiteit die u 
zeker niet mag missen! Wij hopen u te 
zien (en uiteraard te horen) op maandag 
14 december.

Kerstwandeling
Door de gemeenschap van kerken wordt  
er op zaterdag 19 december in de dorps-
kern van Nieuwkoop een kerstwandeling 
georganiseerd. Tussen 17.00 en 20.30 
kunt u vertrekken vanaf de Gerefor-
meerde kerk aan de Achterweg. Vanuit 
daar gaat u op reis naar Bethlehem en 
komt u  langs de verschillende kerken 
en andere plekken in het dorp waar 
de scènes van het kerstverhaal worden 
uitgebeeld. Na ongeveer een uur komt 
u aan bij het eindpunt in de RK Kerk. 
In deze kerk zal een levende kerststal te 
bewonderen zijn, waarmee u op de foto 
kunt. Bij goed weer zal er buiten iets te 
drinken zijn.

Wij hopen dat vele mensen aan dit 
geweldige initiatief zullen gaan meedoen 
en zullen genieten van het eeuwenoude, 
prachtige kerstverhaal. Tot zaterdag 19 
december.

Werkgroep Kerstwandeling 
Gemeenschap van Kerken

- Lief en leed -

Overleden 
8 oktober  Piet Kuijf     76 jaar 
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Vormen 2016  
Zaterdag 7 november werd de aftrap ge-
geven voor de voorbereidingen van het 
vormen. Tijdens de viering liet diaken 
Van Aarle de kinderen die zich gaan 
voorbereiden op hun vormsel hun naam 
noemen. En kregen de kinderen hun 
projectboek ‘In vuur en vlam’ uitgereikt 
door Diana Heemskerk. 
In de preek sprak diaken Van Aarle over 
het geloof, hoe lastig dat is op de leeftijd 
die onze kinderen nu hebben, maar ook 
lastig voor volwassenen. We kunnen het 
allemaal niet zien, het is niet tastbaar. 
Diaken Van Aarle maakte een mooie 
vergelijking met houden van iemand. 
Dat kan je ook niet zien. Maar je voelt 
het wel. En dat is waar het geloof ook 
over gaat. Je voelt dat het goed zit.
Ook het bidden kwam ter sprake. Vroe-
ger was het normaal, de gewoonte dat 
er voor en na het eten gebeden werd. Er 

werd ook over het geloof gesproken. En 
gebeurt dit nog steeds? Wordt er buiten 
de kerk om in gezinnen nog gesproken 
over het geloof, wordt er nog gebeden?
Lastige vragen waar ik, als ouder van 
een vormeling, ook echt niet altijd een 
goed passend antwoord op weet. Bidden 
doen wij ook niet meer bij het eten, ter-
wijl we dit van huis uit wel zijn gewend. 
Ik weet wel dat ik me in de woorden 
over het geloof van diaken Van Aarle 
kan vinden: je voelt dat het goed is, en 
daarvoor hoef je niet alles te begrijpen.
Namens alle ouders wens ik de kinderen 
veel plezier bij de voorbereidingen van 
het vormen.
 
Kinderwoorddienst
Alle kinderen van de basisschool zijn 
van harte welkom op:
Zondag 13 december 10.00 uur
Zondag 25 december 9.30 uur  
(Eerste Kerstdag)
Zondag 10 januari 10.00 uur
Zondag  7 februari 10.00 uur

We gaan tijdens de kinderwoorddienst 
een bijbelverhaal voorlezen en na afloop 
een mooie knutsel maken. Tot ziens 

allemaal bij de kinderwoorddienst te 
Nieuwveen.

Groetjes van de medewerksters 

Zilverpoetsen
8 December gaan we weer zilverpoetsen 
om 13.30 uur in de pastorie. Iedereen 
is welkom, hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Tot dinsdag, de koffie staat klaar 
en de handschoenen liggen er.

Ellie Egberts 

Caecilia
Donkere dagen zijn het al en de kerst 
nadert snel op het moment van schrij-
ven. De voorbereidingen op de vierin-
gen zijn in volle gang. Iedere donder-
dagavond repeteert het koor met veel 
plezier en toewijding het repertoire en 
wordt er hier en daar geschaafd aan 
de klank of partijen, om de vieringen 
muzikaal weer tot een mooi geheeld te 
brengen.

Wij zingen op zondag 6 december in 
Zevenhoven. Advent is niet alleen een 
tijd voor bezinning maar ook de voor-
bereiding op de komst van Christus de 
Verlosser. Zo zingen wij het lied Tollite 
hostias van Camille Saint-Saëns. Tollite 
Hostias et adorate. Dominum in atrio 
sancto ejus. Laetentur coeli, et exultet 
terra, a facie Domini quoniam venit. 
Brengt offers en aanbidt de Heer in zijn 
heilig domein. De Hemel verheugt zich 
en de aarde juicht, voor het aanschijn 
van de Heer omdat Hij komt.

Kerst met Cantare
Vrijdag 18 december zullen wij met 
koor St. Caecilia van Nieuwveen en Ze-
venhoven een kerstconcert verzorgen. 
Hierin kunt u luisteren naar en meezin-
gen met de mooiste kerstliederen. Het 
thema is Christmas Carols, de bekend-
ste liederen zoals deze in Engeland 
gezongen worden. Een aantal hiervan 

Nieuwveen

Vormen 2016  
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wordt gezongen in het Nederlands. Ik 
kan uiteraard een hele beschrijving 
geven van wat we gaan doen maar het 
beste is dat u gewoon komt luisteren! 
Het concert begint om 20.00 uur en 
duurt ongeveer 5 kwartier. U bent van 
harte welkom om samen met de koren 
de sfeer van kerst te proeven!
Zaterdag 19 december is er een boete-
viering in Nieuwveen. Ook hier zingen 
we prachtige adventsliederen zoals 
‘Kom tot ons de wereld wacht’ en het 
‘Rorate Coeli’.

Donderdagavond 24 december om 
19.00 uur zingen wij in Zevenhoven. 
Voor de viering, ongeveer 18.45 uur, 
kunt u meezingen met bekende kerstlie-
deren en in de viering kunt u luisteren 
naar de vaste gezangen uit de mis van 
Johann Kircher, de Canisiusmesse en 
wederom naar prachtige Engelse Carols. 
We hopen u te ontmoeten in deze 
kerstnacht.

Vrijdag 25 december, eerste kerstdag, 
zingt het koor in de viering van 9.30 uur 
te Nieuwveen. In deze viering zingen 
wij bekende en onbekende liederen, 
waaronder het ‘Wie schön leuchtet der 
Morgenstern’ van J.S. Bach en ‘Dies est 
Laetitiae’ (Het is een dag van vrolijheid). 
Voor de viering kunt u meezingen met 
bekende kerstcarols. Wij hopen u terug 
te zien in deze kerstmisviering. Wij 
wensen u alvast een zalig kerstfeest!

Fotowedstrijd
Omdat er voor oktober maar één inzen-
ding was, geen echte wedstrijd dus, doet 
deze inzending mee in de maand no-
vember. U kunt nog altijd meedoen en 
een foto van het jubileumjaar insturen! 
Voor december en januari staan er weer 
feestelijkheden op het programma. Tot 
19 december is er een tentoonstelling 
van allerlei kerstgroepen, prachtig om 
daar een serie plaatjes van te schieten. 
18 December kerstconcert Caecilia en 

Cantare. De kerk staat al prachtig in de 
schijnwerpers maar zal dan nog sfeer-
voller verlicht zijn. Dus een uitdaging 
voor de fotoliefhebber. Vanaf 18 decem-
ber staat ook de kerststal in de kerk, 
gezellig om, bijvoorbeeld met uw gezin, 
een foto bij de kerststal te maken. Op 2e 
kerstdag is het traditionele kindje wie-
gen, door en voor kinderen. Met schit-
terende fotomomenten! Op 23 januari 
en 6 februari is er een heerlijk stamppot 
en snertbuffet, beslist een foto waard!
U kunt, buiten de eeuwige roem, de 
maandelijkse fotoprijs winnen!
 
Met vriendelijke groeten Henk & Leonie

Kerststallententoonstelling 
Nog tot 16 december worden in onze 
kerk kerststallen tentoongesteld. Op 
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag 
is de kerk open van 13.00 tot 17.00 uur.

Veel bezoek bij Mariabeelden 
en Rozenkransen  
Uit Frankrijk, Colombia en Amerika 
kwamen onder andere de bezoekers 
van de tentoonstelling Mariabeelden en 
Rozenkransen. Herkenning en herinne-
ringen. En mooie gesprekken.

Workshop Rozenkrans knopen  
Twintig mensen uit de federatie en 
daarbuiten kwamen op 27 oktober in de 
pastorie bij elkaar om een rozenkrans 
te knopen. Drie dames van de Rosary 
Army leerden het hen. Een inspireren-
de, maar ook gezellige avond, waarop 
diaken Van Aarle de inleiding verzorgde 
en na afloop de geknoopte rozenkran-
sen zegende.

Afsluiting jubileum jaar  
H. Nicolaas
Op 28 februari zal het 150-jarig jubi-
leum van de parochiekern H. Nicolaas 
worden afgesloten met twee voorstellin-
gen van de Zandtovenaar. Hij is vooral 
bekend geworden door zijn bijdrage 
aan televisie-uitzendingen met Pasen 
en Kerstmis. Deze voorstellingen zullen 
worden gehouden in de H. Nicolaas-
kerk in Nieuwveen om 14.00 uur en om 
15.30 uur.

Kaartjes hiervoor kosten € 5,00 en zijn 
te koop op de volgende  adressen:
Secretariaat H. Nicolaas (elke donder-
dag tussen 9.30 en 11.30 uur) 
Riet Spekman, Meeuwenplein 2, 
Nieuwveen
Annet Hoogenboom, Schoterhoek 23, 
Nieuwveen
Karin Verlaan, Roggeveldweg 23, 
Nieuwveen

Misschien een leuk cadeautje voor de 
komende feestdagen?

H. Clara parochie 

- Lief en leed -

Overleden 
11 november   Han Slof      84 jaar
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Noorden

Het zal de derde keer zijn dat we samen 
met de Gereformeerde kerk uit Woer-
dense Verlaat een oecumenische viering 
hebben. Op donderdag 21 januari zal 
dit in Noorden plaatsvinden. Waimbaji 
werkt graag mee om er een mooie vie-
ring van te maken.

Sint Martinus deelt mee...  
Als u deze Samenstromen ontvangt is 
de Advent al begonnen en is het eerste 
adventsmeditatieformulier al uitgereikt 
bij de eerste adventsviering. Ook op 6, 
12 en 20 december wordt dit uitgereikt. 
Kerstavond vieren we dit jaar in Noor-
den om 21.00 uur en Eerste Kerstdag 
zal de viering om 9.30 zijn. Het ‘Kindje 
wiegen’ wordt al jaren druk bezocht en 
ieder jaar is het weer een feest te zien 
hoe het kerstverhaal tot leven komt in 
onze kerk. Dit jaar zal het plaatsvinden 
op Tweede Kerstdag om 11.00 uur. 
We sluiten het jaar af met onze mooie 
oudjaarsviering. U komt toch ook? Na 
afloop kunnen we nog even napraten 
over het afgelopen jaar bij de glühwein 
en oliebollen. Vanaf 26 december kunt 
u ‘s middags tussen 14.00 en 16.00 uur 
onze mooie kerststal komen kijken. 
Verderop leest u hier meer over. Na al 
deze bijzondere dagen kunnen we op 3 
januari Drie Koningen vieren, natuur-
lijk met de koek. En wie zullen dit jaar 
de kroontjes dragen? De kersttijd sluit 
op 9 januari met de doop van de Heer 
in de Jordaan.

Kerststal kijken met Cantare
Ieder jaar is de kerststal van Ans en Jan 
van Capel in de St. Martinuskerk in 
Noorden nog mooier.
Kijkt u er ook zo naar uit om hem te 
komen bewonderen? Van 26 t/m 30 de-
cember bent u van harte welkom in de 
kerk tussen 14.00 en 16.00 uur. Dit jaar 
is er iets extra’s. Op zondag 27 decem-
ber komt het prachtige koor Cantare 
uit Mijdrecht een optreden verzorgen. 
Zij zingen 2 keer 20 minuten mooie 
kerstliederen. Het eerste optreden is om 
14.30 uur. Daarna is er een korte pauze, 
gevolgd door een tweede optreden. 
Voor koffie en thee wordt gezorgd. Dit 
mag u niet missen!!!

Uitreiking Sint Martinus- 
penning
Op zondag 8 november vierden we het 
feest van Sint Martinus. Hij is de pa-
troonheilige van onze parochiekern. Hij 
leefde in de vierde eeuw en zijn verhaal 
is intussen overbekend.

Uitreiking Sint Martinuspenning

Kerststal kijken met Cantare 



H. Clara parochie 

Ter gedachtenis aan hem reikt de be-
heercommissie ieder jaar de Martinus-
penning uit aan een vrijwilliger. Dit jaar 
zelfs aan twee vrijwilligers. Wil en Wout 
Knaap waren de gelukkigen. Wout voor 
zijn voorzitterschap van het IPCI, zijn 
voorzitterschap van de kerkhofbeheer-
commissie, zijn werk rondom de kerk 
en de pastorie, zijn webmasterschap en 
zijn collectant zijn.
Wil zat acht jaar in de pastoraatsgroep, 
organiseerde met anderen de tentoon-
stellingen in de kerk. Denk maar aan 
de Franciscus van Salestentoonstelling 
van vorig jaar. Ook is zij koster en col-
lectant. Zij kregen de Martinuspenning 
uitgereikt, vergezeld van een bos bloe-
men en een welverdiend applaus.

Terugblik Allerzielen
Zondag 1 november was de viering van 
Allerzielen in de Martinuskerk. Ik was 
onder de indruk van het geheel. Het 
koor Waimbaji zong prachtig. De over-
ledenen van het afgelopen jaar werden 
één voor één bij naam genoemd en met 
een korte herinnering herdacht door 
pastor Hoogenbosch. Dit alles werd met 
mooie muziek omlijst en verliep heel 
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rustig en sfeervol. Na afloop liepen we 
allemaal naar het kerkhof, wat helemaal 
verlicht was met schijnwerpers, fakkels, 
een wit verlicht kruis en langs de paden 
brandden kaarsjes. Buiten zong het 
koor, begeleid door een accordeonist. 
Veel mensen bezochten de graven van 
hun geliefden, plaatsten er een lichtje 
op….. Wat mooi dat dit nog kan! Een 
dikke pluim voor allen, die deze in-
drukwekkende viering mogelijk hebben 
gemaakt.

Een parochiaan

Gezien de vele positieve reacties mogen 
wij terugzien op een sfeervolle gedach-
tenisviering, die veel licht, warmte, 
liefde en verbondenheid uitstraalde. 
Een liefde voor altijd.... Werkgroep 

Allerzielen dankt  iedereen die een 
steentje heeft bijgedragen!

Emmie Tersteeg

- Lief en leed -

Overleden 
23 september  Rob Brenkman     75 jaar
27 oktober  Corrie van Koert-Pieterse   80 jaar
5 november  Corrie Wansinck     92 jaar

Dienst Geestelijke Verzorging Alrijne 
Ziekenhuis Leiderdorp zoekt vrijwilligers
Een opname in het ziekenhuis is vaak een ingrijpende  
gebeurtenis, die ook vragen kan oproepen rond geloof en  
zingeving. Naast de contacten op de afdeling zijn er de  
oecumenische vieringen op zondagmorgen, waarin de  
geestelijk verzorgers proberen aan te sluiten bij die vragen  
en ervaringen en zo een moment van bezinning te bieden. 
Alle patiënten, van welke geloofs- of levensovertuiging ook, 
zijn welkom.

De geestelijk verzorgers van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp 
zoeken mensen die gastvrouw of gastheer willen zijn tijdens 
de zondagsviering.

Deze taak bestaat uit: het coördineren van het ophalen van 
patiënten, de patiënten welkom heten en een bijdrage leveren 
aan de viering (lezing, eventueel de voorbeden).

Gemiddeld één keer per maand op zondag van 9.00 uur  
tot 12.00 uur.

Daarnaast zoeken we ook mensen die langs de afdelingen 
willen gaan om de mensen uit te nodigen voor de zondags-
viering.

Je kunt zelf bepalen of je vrijdag (14.00 – 16.00 uur) of  
zaterdag (10.00 – 12.00 uur) de rondgang wilt maken. Deze 
activiteit doe je met z’n tweeën, ongeveer één keer in de 
maand. Het kost je ongeveer 2 uur.

Heb je interesse om je hiervoor in te zetten of wil je meer 
informatie hierover? Neem dan contact op met:
Ds. Elke Herlaar, e.herlaar@rijnland.nl, tel. (071) 582 84 62 
Dhr. Pieter Hartevelt, tel. (071) 582 84 71 / 84 62.

Terugblik Allerzielen

ALGEMEEN
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De lege stal/op weg naar kerst
Ook dit jaar organiseren RK Kerk en 
PKN weer gezamenlijk deze bijeen-
komst. Op 19 december staan de deuren 
van de orangerie open voor de kinderen 
tot 12 jaar. Om 10.00 uur starten we in 
de kerk met een bijeenkomst voor alle 
kinderen, van peuters tot 12-jarigen.
De stal is nog leeg. Herders zijn nog 
niet aangekomen met hun schapen, de 
os en de ezel hebben buiten gegraasd 
en mogen, nu het buiten kouder wordt, 
de warme stal weer in. Er wordt een 
verhaal verteld en al vertellend, zingend 
en spelend, plaatsen we de beelden in 
de kerststal, zodat straks met Kerstmis 
Jozef en Maria in ieder geval gezelschap 
zullen hebben als ze in de stal aanko-
men. Na het samenzijn in de kerk gaan 
we naar de orangerie waar we eerst wat 
drinken en daarna aan het knutselen 
gaan. We sluiten de ochtend af met iets 
lekkers.

We hopen op een grote opkomst. Met 
elkaar ons voorbereiden op Kerstmis, 
op de komst van Jezus in onze wereld, 
op een laagdrempelige manier. Komt u 
ook met uw kinderen? 
Noteer de datum maar vast in uw 
agenda: 19 december van 10.00 tot 
12.30 uur. 

Kerstontbijt
Binnenkort is het weer Kerstmis, bij 
uitstek het feest dat we het liefst met 
onze familie vieren. De meesten van ons 
hebben wel familie, waarmee een groot 
deel van dag wordt doorgebracht en 
liefde en saamhorigheid wordt gedeeld. 
Toch is het begin van zo’n dag vaak 
maar een stille aangelegenheid en valt 
het wachten op bezoek toch lang, zeker 
als je alleen woont. Daarom wordt door 

de BCP op Eerste Kerstdag een ontbijt 
verzorgd. De uitnodigingen zijn de 
deur uitgegaan of gaan de deur uit rond  
Sinterklaas. We hopen op een grote 
opkomst, zodat we in saamhorigheid de 
kerstdagen kunnen starten.

PCI
De collecte op 8 november van de PCI 
voor de  Zeeboerderij heeft € 320,45 
opgebracht. Hartelijk dank voor deze 
goede opbrengst. Het bestuur van de 
PCI vult dit aan tot  een mooi bedrag.

Ina Tersteeg, voorzitter PCI

Overige vieringen
Als we aanschuiven voor het kerstont-
bijt hebben we in onze parochiekern al 
twee vieringen achter de rug. De eerste 
viering is om 19.00 uur op kerstavond 
m.m.v. het Caeciliakoor. De nachtmis 

wordt muzikaal verzorgd door Revival. 
Na afloop van deze beide vieringen is er 
gelegenheid om elkaar een zalig kerst-
feest te wensen onder het genot van een 
lekker glaasje glühwein. Vorig jaar zijn 
we hiermee gestart. Omdat deze geste 
bij de aanwezigen in de smaak viel, vul-
len we ook dit jaar de ketels weer. Ook 
hier geldt: u bent van harte welkom! 
Kom mee vieren in onze kerk en geniet 
van de saamhorigheid en de vreugde 
om het Kerstfeest.

Vormen 2016
Zaterdag 7 november werd de aftrap ge-
geven voor de voorbereidingen van het 
vormen. Dit gebeurt in samenwerking 
tussen de parochiekernen van Zeven-
hoven en Nieuwveen. Een verslag van 
7 november en meer informatie over 
het vormen vindt u bij de parochiekern 
Nieuwveen op pagina 13.

Zevenhoven

Liefdevolle God, 

in het licht van kerst 
hebben wij Jezus leren kennen 
als iemand die verbindingen legt. 
Geef dat wij in zijn lichtend spoor
verbindingen durven aan te gaan
met anderen. 
De verbinding aan te durven gaan
met U.
Geef ons stof tot nadenken en 
verbondenheid 
met elk levend wezen. 
Dat wij leren zien hoe wij  mogen zijn: 
Aan onszelf teruggegeven. 
Nu en alle dagen 
die komen gaan. 
Van het donker 
naar het licht. 

Amen
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H. Clara parochie 

Kadootje!
Een nieuwe fiets, een bos bloemen, een 
digi-bird of een mooie dag; het zijn 
allemaal cadeautjes. Je krijgt ze zomaar, 
of omdat je jarig bent. Is het nu leuker 
om een cadeautje te geven of er één te 
krijgen? Dat zal je horen in de kerst-
viering op Eerste Kerstdag. De viering 
is bedoeld voor jong en oud, iedereen 
is welkom. We beginnen om 11.00 
uur. Voor de kinderen wordt het extra 
feestelijk, want het koortje zal er ook bij 
zijn. Vraag je aan je vader of moeder of 
je mee mag zingen? We hopen op een 
drukbezochte viering; een echt kerstca-
deau!

Nieuwjaarsreceptie
Alsof het niet op kan: na alle festivitei-
ten rond Kerstmis vieren we het begin 
van het nieuwe jaar op 3 januari. We 
vieren de eucharistie, waarin pastor van 
Steekelenburg voor zal gaan. Aan het 
einde van de viering krijgen we allemaal 
een stukje Driekoningenbrood. We 
zijn benieuwd wie de boon zal vinden 
en wie we dit jaar tot koning mogen 
kronen. Na afloop van deze viering kun-
nen we elkaar de beste wensen geven 
onder het genot van een lekker kopje 
koffie en een drankje, als we toasten op 
het nieuwe jaar, in het gezelschap van de 
drie koningen.

Aktie Kerkbalans 
Graag willen wij de jaarlijkse kerkba-
lans bij u aanbevelen. Er wordt weer 
een beroep gedaan op alle parochianen 
van 18 jaar en ouder voor een finan-
ciële bijdrage ten behoeve van onze 
geloofsgemeenschap! De actie heeft de 
naam gekregen ‘Mijn kerk….. ‘. Van 9 
tot en met 24 januari kunt u de vrijwil-
ligers verwachten die de enveloppen 
rondbrengen en ook weer bij u ophalen. 
Zorgt u dat het ingevulde formulier 
klaar staat? Bij voorbaat dank!

Activiteiten Orangerie
Dinsdag 15 december gaan we kerst-
stukjes maken. We beginnen om 14.00 
uur. U kunt zelf een schaal, mandje 
of bakje meenemen. Vergeet ook uw 
snoeischaar niet. De kosten zijn 
€ 7,00. Graag opgeven bij Joke voor 
12 december (0172) 53 97 48 of per 
mail jokevtol@gmail.com.

Dinsdag 12 januari brengen wij een 
bezoek aan de stad Haarlem. ’s Morgens 
staat het Corrie ten Boom huis op het 
programma en in de middag maken wij 
een stadswandeling. Tussendoor zullen 
we ook aan de inwendige mens denken. 
De kosten voor deze dag zijn € 17,50. 
We vertrekken met auto’s om 10.00 uur 
en zullen rond 16.30 uur weer terug 
zijn. Wilt u met ons mee? Geef u dan 

Activiteiten rond de Kerst

Rond Kerstmis worden in de kerk en Orangerie allerlei activiteiten georganiseerd. Wilt u er meer over lezen, dan ver-
wijzen we u naar de website.

19 december 10.00 uur          Lege stal/op weg naar kerst
20 december 16.00 uur          Kerstconcert Crescendo
3 januari 10.00 uur          Viering van Driekoningen met aansluitend Nieuwjaarwensen
9 – 24 januari                                      Aktie Kerkbalans

- Lief en leed -

Gedoopt  
28 november  Jaylinn van Buuren
   dochter van Daniël en Bernadette van Buuren

Corrie ten Boom huis

voor 5 januari op bij Joke (0172) 53 97 48 
of per mail jokevtol@gmail.com.

Gerda, Joke en Gerda

Kerstwens
De redactiemedewerkers wensen u een 
goede advent, een zalig kerstfeest en 
alle goeds voor het nieuwe jaar! Voor de 
tijden van vieringen rond kerst en oud en 
nieuw verwijzen wij u naar het vierin-
genrooster.
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Uit de pastoraatsgroep
We konden terugkijken op een in-
drukwekkende gedachtenis van onze 
dierbare overledenen in de viering van 
Allerzielen. De stilte, het noemen van de 
namen, de verlichting van het kerkhof 
en het zingen van het koor in het don-
ker. Het droeg menigeen door de avond.
Drie van onze vrijwilligers die voorgaan 
in de avondwake voor een overledene 
volgen momenteel de cursus die diaken 
André van Aarle geeft. Het is fijn dat 
parochianen willen meewerken aan 
belangrijke taken in de gemeenschap én 
dat ze bereid zijn om zich te laten vor-
men en scholen. Op die manier werken 
we aan de kwaliteit en kracht van de 
gemeenschap.

Met alle pastoraatsgroepen van de fede-
ratie kwamen we samen met het pasto-
raal team om met elkaar te overleggen 
over delen van het pastoraal beleid. 
Het werk van de Voedselbank kwam 
ter sprake. Het pastoraal team bracht 
daar een werkbezoek en leerde dat een 
nieuw bestuur hard aan het werk is 
om te zorgen dat gezinnen die het echt 
nodig hebben, ondersteund kunnen 
worden met een wekelijks voedselpak-
ket. De pastoraatsgroep besloot daarop 
om in Hoogmade in de Kerstvieringen 

Hoogmade/Woubrugge

hier ruimte voor te maken. U kunt 
uw bijdrage in de vorm van verpakte 
etenswaren, die niet snel bederven, 
meebrengen naar de kerstviering. Daar 
wordt het verzameld, waarna het wordt 
weggebracht naar de Voedselbank.

Zo zoetjes aan bereiden we ons voor op 
Kerstmis. Tijdens de Advent krijgt u na 
de viering de weekmeditaties aange-
reikt. Kerstmis vieren we tot en met 
Driekoningen. De eigenlijke feestdag 
is 6 januari. Maar op zondag 3 januari 
horen we hun verhaal en wat ons dat te 
zeggen heeft. Na de viering delen we het 
Driekoningenbrood met elkaar en wie 
weet bent u/jij de vierde koning!

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

Kerk Kerstfair 2015
Op vrijdag 11 december van 13.00 tot 
16.00 uur staan de dames van Klein 
Onderhoud in het portaal van de R.K. 
kerk, Kerkstraat 57 te Hoogmade met 
diverse artikelen. Ze verkopen o.a. kerst- 
en bloemstukjes, boeketten, kaarten en 
kaarsen, cadeau- en gebruiksartikelen. 
Ook kunt u loten kopen voor een grote 
levensmiddelenmand. De koffie staat 
klaar. Op zondag 13 december kunt u 
zowel voor als na de viering loten kopen 
voor de levensmiddelenmand. Wij 
hopen dat u ook even bij ons langs wilt 
komen.

Werkgroep Klein Onderhoud

Kadootje! Kerstfamilieviering 
Een kadootje krijgen is altijd fijn. Voor 
je verjaardag of voor je Eerste Heilige 
Communie. Een kadootje géven is ook 
fijn. Met Kerstmis vieren we dat God 
een heel groot kado geeft aan alle men-
sen. In de familieviering op Kerstavond 
mogen we dat kado met elkaar uitpak-
ken. Iedereen, van jong tot oud is van 
harte welkom. We beginnen om 19.00 

uur en het familiekoor Enjoy is er bij. 
Misschien willen u en uw kind wel  
meezingen?  Ze oefenen op woens-
dagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. 
De dirigent en contactpersoon van het 
familiekoor is Jeanne Borst-Oudshoorn, 
(071) 501 23 42.

We willen in deze familie-kerstviering 
ook stilstaan en aandacht geven aan 
mensen in onze omgeving die tekort 
komen. Zo’n vijftig gezinnen in onze 
gemeente kunnen niet zonder de we-
kelijkse hulp van de Voedselbank. We 
willen het werk van de Voedselbank 
ondersteunen en nodigen iedereen uit 
om naar de kerk te komen en royaal 
iets mee te brengen. Denk vooral aan 
verpakte etenswaren, zoals rijst, blikcon-
serven, pasta, koek, enz. Dan maken we 
er met zijn allen een groot kado van! 

Knutselmiddag Kerstviering
Voor de familieviering op Kerstavond 
gaan we wat kadootjes knutselen met 
elkaar. Heb je zin om mee te doen? Kom 
dan op zaterdag 19 december om 15.00 
uur bij Connie Koeleman (kapsalon 
Tophair). Breng een paar grote of kleine 
dozen mee, dan maken we er iets moois 
van.

Kerstconcert DHH & Inspiratie 
Zondag 20 december verzorgt het or-
kest van muziekvereniging De Heerlijk-
heid Hoogmade een kerstconcert. Dit 
jaar hebben we samenwerking gezocht 
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H. Franciscus parochie   

met de zangroep “Inspiratie”. Samen met 
deze groep enthousiaste dames staat een 
mooi optreden op het programma met 
veel bekende nummers. Van traditioneel 
tot modern, luisteren en meezingen. 
Kortom; voor ieder wat wils. De entree 
is gratis, maar een gift (ten gunste van 
de kerk) wordt gewaardeerd.
Om 13.30 uur spelen en zingen we 
in de dorpskerk te Woubrugge 
(Comriekade 7).
Om 19.00 uur spelen en zingen we in de 
O.L.V. Geboortekerk te Hoogmade.
Alvast fijne feestdagen toegewenst en we 
zien u graag bij één van onze concerten.

Leden en bestuur van De Heerlijkheid 
Hoogmade

Wie, O Wie
heeft belangstelling om lid te worden 
van het bestuur van de parochiële 
Charitas? Het huidige bestuur bestaat 
momenteel uit 3 heren en 1 dame en 
er is nog plaats voor een 5e lid, om het 
voltallig te maken. Het is boeiend en 
dankbaar werk om de behoeftige mens 
te kunnen bijstaan. Charitas Hoogma-
de/Woubrugge is in principe in staat om 
in schrijnende gevallen een financiële 
handreiking te doen. Er wordt driemaal 
per jaar vergaderd en tweemaal per jaar 
met de overige charitasinstellingen van 
onze parochies. Een aantal aspecten 
kan per e-mail worden besproken en 
besloten. Het tijdsbeslag is derhalve 
minimaal.

Indien u interesse heeft kunt u zich mel-
den per e-mail: lamageco@hotmail.com 
of npgvanderhulst@casema.nl; gerda-
leo@hotmail.com. Het bestuur ziet met 
belangstelling uit naar uw reactie.

Nico van der Hulst

Vormsel 2016
Alle kinderen uit groep 8 van de basis-
scholen die hun Eerste Communie heb-
ben gedaan, kunnen in 2016 het sacra-
ment van het H. Vormsel ontvangen. De 
aanvraag voor een vormseldatum is bij 
het bisdom Rotterdam in behandeling.
Na de kerstvakantie wordt op de scholen 
een uitnodiging uitgedeeld voor kinde-
ren en ouders voor een informatieavond 
op donderdag 28 januari om 19.15 uur. 
De avond vindt plaats in de familie-
ruimte van de Petruskerk in Roelofa-
rendsveen.
Zit uw kind niet op een basisschool in 
uw parochiekern en is hij/zij geïnteres-
seerd in deelname, dan bent u uiteraard 
ook samen met uw kind welkom op 
deze avond.
Voor meer informatie is de werkgroep 
bereikbaar via e-mail: vormsel.werk-
groep@live.nl 

Namens Werkgroep Vormsel 2016, 
Ingrid van Rijn

Secretariaat gesloten
In de kerstvakantie is het secretariaat 
gesloten op dinsdag 29 december.

- Lief en leed -

Overleden 
13 oktober  Cornelis Leonardus Josef Loos   63 jaar
18 november  Leonardus Petrus Hillenaar   93 jaar

Als je in mensen geloofd hebt
Die het af lieten weten:
Ga dan toch door te geloven

Als je op een wonder gehoopt hebt
Dat niet is gebeurd:
Ga dan toch door en blijf hopen

Als je een spoor van liefde na wilde laten
Dat werd vertrapt:
Ga dan nóg verder met liefde

Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt,
Droom weer en droom verder
Tot aan de morgen! 

 Talmoed



Leimuiden/Rijnsaterwoude

De Musical Mozes
We verzamelden ons met 70 kinderen 
op zaterdag 3 oktober bij de H. Adria-
nuskerk in Langeraar. Daar werden we 
in groepjes verdeeld. Toen gingen we 
naar de basisschool de Aerestein onder 
leiding van theatergezelschap “De vlie-
gende Speeldoos” om te oefenen voor 
de musical en hebben wij met elkaar 
lekkere broodjes gegeten.
‘s Avonds was het erg spannend want 
om 7 uur gingen we met z’n allen de 
musical Mozes opvoeren.
De musical vertelt over een volk in 
slavernij, een wrede farao en Mozes, 
die denkt dat hij niet zoveel kan. Toch 
wordt hij gekozen om het volk te bevrij-
den!
Het was een leuke en gezellige dag 
en het publiek vond het erg mooi en 
daarom we kregen na afloop een groot 
applaus.  

Groeten Elly Koeleman 

Volkskerstzang 2015 
Met muzikale medewerking van Con 
Allegro uit Alphen aan den Rijn, o.l.v. 
Björn Hogenes.
Zondag 20 december aanvang: 19.00 
uur in de Dorpskerk te Leimuiden

‘Gods licht schijnt overal’
Het thema voor de jaarlijkse Volks-
kerstzang. En dat licht schijnt ook in de 
Dorpskerk van Leimuiden, want daar 
gebeurt het op zondag 20 december. 
U wordt door de Oecumenische Werk-
groep van Leimuiden en Rijnsaterwou-
de van harte uitgenodigd dit alles mee 
te beleven. Het samen zingen staat weer 
voorop, begeleid door het ensemble 
Con Allegro, o.l.v. Björn Hogenes. 

De Volkskerstzang trekt jaarlijks vele 
dorpsgenoten van alle gezindten om 
samen zingend te beginnen aan het feest 
van Kerst. In het samen zingen zien we 
een verbondenheid over kerkmuren 
heen. Samen laten we zien dat Kerstfeest 
in Leimuiden en Rijnsaterwoude vooral 
gaat om de geboorte van Christus en 
daarmee de vrede op aarde. We hopen 
op een bijzondere avond. De pastores 
van de plaatselijke kerken verlenen 
hun medewerking. Het is een viering 
voor jongeren en ouderen, dus voor 
iedereen.

De viering wordt gehouden in de 
Dorpskerk te Leimuiden en begint om 
19.00 uur. Na afloop is er gratis koffie en 
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thee en kunt u gezellig even napraten 
met dorpsgenoten.

De Oecumenische Werkgroep van 
Leimuiden en Rijnsaterwoude.

Harpmuziek bij koor Resonans 
tijdens de Kerstviering
Kerstavond 24 december zingt koor 
Resonans tijdens de mis van 19.00 uur.
Dit wordt een bijzondere viering want 
wij hebben Sisi en Wanwan – 15 jarige 
tweelingzusjes uit Roelofarendsveen – 
bereid gevonden om bij ons te komen 
spelen op hun harp tijdens deze viering.
Het zuivere en mooie geluid van de har-
pen zullen in onze St. Jan de Doperkerk 
te Leimuiden volkomen tot hun recht 
komen en bijdragen aan deze bijzon-
dere Kerstviering. Koor Resonans zingt 
oude maar mooie kerstliederen en met 
begeleiding van het harpspel van Sisi en 
Wanwan brengen wij u een bijzonder 
sfeervol begin van deze Kerstavond. 

Na afloop van de mis houden Sisi en 
Wanwan een deurcollecte voor hun ac-
tie: Doe net als wij maak een ander kind 
blij! Kansarme kinderen in een weeshuis 
in Ghuangzhou.

De Musical Mozes
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 Seniorenviering 17 december 
Om alvast in de kerstsferen te komen 
is er donderdag 17 december weer een 
seniorenviering in de St. Jan de Doper 
kerk in Leimuiden en Rijnsaterwoude.  
Alle senioren van onze parochie zijn 
hierbij van harte uitgenodigd. 
De viering begint om 9.30 uur. Pastor 
B. Bosma doet de viering en het Cecilia-
koor begeleidt dit met hun mooie zang.
Na afloop is er een gezellig samenzijn in 
de Priester Hendrikzaal. Koffie en thee 
met iets lekkers staan voor u klaar.
Wilt u graag vervoer, dan kunt u contact 
opnemen met: Mevr. Wil Koeleman, 
tel. (0172) 50 87 39.

De pastoraatsgroep

Een open deur, een open stal
De voorbereiding voor de gezinsviering 
op 25 december, met het Kinder- en 
Tienerkoor zijn in volle gang, maar alle 
kinderen kunnen nog aansluiten en met 
ons meedoen.  

Een open deur met de Kinderwoord-
dienst
Ons leven is vol met deuren, hoe vaak 

- Lief en leed -

Overleden
1 november  Tiny Overdevest-de Boer    83 jaar
3 november  Anna Johanna Maria Kraan-Wiering   88 jaar

Huwelijksjubilea
9 november  Dhr. J. Kraan en Mw. A. Kraan-Sluijs   60 jaar
2 december   Dhr. J. Voortman en Mw. H. Voortman-Zethof  50 jaar
29 december  Kees en Riet Schijff-Opdam    55 jaar
27 januari  Johan en Marja van Veen-van der Meer  40 jaar

moeten we niet door een deur. Je kunt 
een open deur ook zien als symbool, 
een open hart of open zijn naar mensen. 
Elke week (tijdens de vieringen) heeft 
zijn eigen deur en een eigen thema!
6 december 10.00 uur:  
Open deuren naar mensen
12 december 19.00 uur:  
Open de deur van je hart
20 december 10.00 uur:  
De staldeur – Zo bereiden wij ons voor 
op het Kerstfeest en de gezinsviering  
op 25 december. 

Een open stal met het projectkoor  
Kerst en Kinder- en Tienerkoor. 
Ook dit jaar kun je weer op project-
basis meezingen met het Kinder- en 
Tienerkoor. 
Kom naar de repetities op 8 en 15 
december van 18.30 tot 19.30 uur in de 
St. Jan de Doper. Tijdens de gezinskerst-
viering op 25 december, sta jij in het 
koor en kun je alle liedjes meezingen. 
Bovendien kun je dan alles goed zien, 
want je staat 1e rang!

Met een open deur en een open stal 
is er plek voor iedereen
Alle deuren en ramen staan na alle 
voorbereidingen wijd open. 
Tijdens de gezinsviering op 25 decem-
ber om 11.00 uur vieren wij het Kerst-
feest met een kerstspel, levende kerst-
stal, verhalen, viering en gebed en met 
liedjes van het Projectkoor Kerst samen 
met het Kinder- en Tienerkoor.  
U bent van harte welkom, want in een 
open stal is er plek voor ons allemaal.

Werkgroep Jeugd 

Gebed voor de eenheid
Thema: Het woord is aan jou
De Oecumenische werkgroep Leimui-
den/Rijnsaterwoude nodigt u van harte 
uit voor de viering van ‘Gebed voor de 
eenheid’ op vrijdag 22 januari om 
19.30 uur in de Sint Jan de Doper kerk. 
Voorgangers in deze viering zijn pastor 
Bouke Bosma en Ds. Jelis Verschoof.
Na afloop van de viering bent u van 
harte welkom voor een kopje koffie of 
thee.

Vormsel 2016
Alle kinderen uit groep 8 van de basis-
scholen die hun Eerste Communie 
hebben gedaan, kunnen in 2016 het sa-
crament van het H. Vormsel ontvangen. 
De aanvraag voor een vormseldatum is 
bij het bisdom Rotterdam in behande-
ling.
Na de kerstvakantie wordt op de scho-
len een uitnodiging uitgedeeld voor 
kinderen en ouders voor een infor- 
matieavond op donderdag 28 januari 
om 19.15 uur. De avond vindt plaats in 
de familieruimte van de
Petruskerk in Roelofarendsveen.
Zit uw kind niet op een basisschool in 
uw parochiekern en is hij/zij geïnteres-
seerd in deelname, dan bent u uiteraard 
ook samen met uw kind welkom op 
deze avond. Voor meer informatie is de 
werkgroep bereikbaar via e-mail: 
vormsel.werkgroep@live.nl 

Namens Werkgroep Vormsel 2016 
Ingrid van Rijn

Peppelhofviering 
Vrijdag 11 december om 9.30 uur is 
er een eucharistieviering in de 
Peppelhof; voorganger pastoor J. Glas.
Vrijdag 8 januari om 9.30 uur is er een 
woord- en communieviering in de  
Peppelhof; voorganger pastor 
C. Horsthuis.
 
Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St. Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: (06) 23 57 77 58.
TIP: Noteer dit nummer in uw
 telefoonklapper!

H. Franciscus parochie   



Dinsdagmorgen  
De viering op 8 december in Oud Ade 
vervalt. Vanwege Maria Onbevlekt 
Ontvangen is er dan om 9.00 uur een 
viering in de Petruskerk.
22 december 9.30 uur Eucharistie in 
Oud Ade. Voorganger is pastor B. Bosma. 
Na de viering koffie op de pastorie.
5 januari 9.30 uur Viering van woord en 
communie in Oud Ade. Voorganger is 
pastor Th. Dingjan. Na de viering koffie 
op de pastorie.
19 januari 9.30 uur Eucharistie in Oud 
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma.

Er is een communieronde op dinsdag 
1 en 15 december 2015 en 5 en 19 janu-
ari 2016.

Secretariaat
Het secretariaat is gesloten van 21 de-
cember t/m 1 januari. Wilt u uw inten-
ties voor de kerstdagen en begin 2016 
tijdig aan ons doorgeven? Voor dringen-
de zaken kunt u contact opnemen met 
een van de leden van de pastoraatsgroep 
of de beheercommissie.

Oud Ade/Rijpwetering
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Petruskerk in Roelofarendsveen is om 
19.00 uur een herdenkingsviering. Zie 
de informatie elders in dit blad.
In Oud Ade en Rijpwetering vragen wij 
u om zondagavond 13 december om 
19.00 uur een brandende kaars voor het 
raam te zetten om zo al deze kinderen 
te herdenken.  Doet u ook mee?

Kindje wiegen
Eerste kerstdag ‘s middags om 15.00 
uur hebben we in de H. Bavokerk in 
Oud Ade een viering voor de allerklein-
ste kinderen, het z.g. kindje wiegen. 
Samen met het kinderkoor LOSZ gaan 
we kerstliedjes zingen en er wordt een 
mooi verhaal voorgelezen over lichtjes 
en heel speciale lantaarntjes. Het wordt 
vast heel spannend en gezellig met 
elkaar. Wij hopen dan ook dat heel veel 
families de moeite nemen om met ons 
mee te doen. Wij hebben er zin in. U 
ook?

Bep, Paula, Monique, Helma en Lenie

Oud en nieuw
Donderdag 31 december om 19.00 
uur zal pastor Th. Dingjan voorgaan in 
Rijpwetering in een viering van woord 
en gebed. Na de viering willen we het 
jaar met u afsluiten met bisschopswijn 
en oliebollen. In 2016 wisselt de locatie 
van de weekendvieringen weer.
Op zondag 3 januari is de viering in 
Rijpwetering. Voorganger is diaken  
A. van Aarle. Daarna is er gelegenheid 
voor koffie en elkaar een Gelukkig 
Nieuwjaar te wensen.
Wij hopen u te mogen ontmoeten.

Blasiuszegen
In het weekend van 30 en 31 januari 
wordt na de vieringen aan ieder die dit 
wil de Blasiuszegen gegeven.

Presentatie fairtrade 
producten met het 
Max Havelaar keurmerk
Tijdens de advent zullen er in de kerken 
van Oud Ade en Rijpwetering fairtrade 
producten worden tentoongesteld met 
het Max Havelaar keurmerk. Deze pro-
ducten zijn verkrijgbaar bij AH, Jumbo, 
Plus, Dirk, C1000, COOP en Jamin. En 
in nog vele andere supermarkten buiten 
de regio.

Fair Trade helpt boeren en arbeiders in 
ontwikkelingslanden een betere plek te 
verwerven in de handelsketen, zodat ze 
kunnen leven van hun werk en kunnen 
investeren in een duurzame toekomst.
De boeren organiseren zich in een 
coöperatie en hebben dan een betere 
onderhandelingspositie en krijgen daar-
door een betere prijs voor hun oogst, 
waarbij de armoede bestreden wordt en 
er een toekomst en onderwijs voor hun 
kinderen is.

De producten gaan een week voor de 
kerst naar de voedselbank zodat ook 
de bezoekers van de voedselbank iets 
extra’s hebben met Kerstmis. We willen 
u dan ook vragen wat extra’s te doen 
voor deze mensen die de voedselbank 
bezoeken en in de daarvoor bestemde 
manden iets te deponeren wat u kunt 
missen. Naast de Adventactie voor 
moeder en kind in Cambodja willen wij 
ook aan de noden dicht bij huis denken 
en zo iets voor de minderen in onze 
samenleving doen.

Gerrie Meerstadt, MOV groep

World Wide Candle Lighting
Op de tweede zondag in december 
worden er wereldwijd kaarsjes gebrand 
voor alle overleden kinderen. In de 
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Viering met kinderzegen
Zondag 7 februari is er om 10.00 uur 
een gezinsviering met kinderzegen in 
Rijpwetering. Ook de ouders en kinde-
ren die het afgelopen jaar zijn gedoopt 
worden hier voor uitgenodigd.
Noteert u deze datum alvast in uw 
agenda!

Schoolviering 
Zondag 15 november was er een school-
viering, trefwoordviering, voor kerk, 
gezin en school in de kerk van Oud Ade. 
Het thema was ‘Arm en Rijk’ en daar 
past de schoenendoosactie natuurlijk 
heel goed bij.  Het was een mooie goed 
bezochte viering met zang van ons 
jeugdkoor LOSZ. Er zijn veel gevulde 
schoenendozen ingeleverd voor kinde-
ren in Sierra Leone, Togo, Roemenië en 
Moldavië.

Aan het eind van de viering hebben de 
kinderen van LOSZ en hun ouders nog 
een zelfgeschreven lied voor Jolanda 
van Berkel gezongen omdat ze al weer 
10 jaar dirigente van het jeugdkoor is.

Heeft u een paar uurtjes over? 
Dan is het misschien een goed idee te 
gaan helpen met de schoonmaak van  
de kerk in Rijpwetering. 
Dat wordt door een aantal mensen in 
drie groepjes gedaan. Eens in de negen 

kunnen we ook het raam en de scheu-
ren aan de oostkant van de kerk gaan 
herstellen. 
Aan de westkant lopen de herstelwerk-
zaamheden volgens plan. De scheuren 
zijn hersteld, er is al veel voegwerk ver-
richt en ook het raamwerk van een raam 
is bijna af. Het betreft het raam waar de 
steiger ook in de kerk staat. Dit raam is 
er in zijn geheel uitgehaald en opnieuw 
in stukjes en beetjes weer opgebouwd. 
Als dit klaar is komt het glas er weer in. 
Verder is men de dakgoten aan het ver-
vangen en worden de afvoeren hersteld.
Ook is er inmiddels een initiatiefgroep 
opgericht. Deze gaat zich inzetten om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
de restauratie werkzaamheden. 

Dit willen zij gaan doen door een 
aantal activiteiten te organiseren. Wat 
die activiteiten gaan worden blijft nog 
even geheim, maar wel is bekend dat er 
van vrijdag 24 juni t/m zaterdag 2 juli 
2016 een Bavo feestweek georganiseerd 
gaat worden met een zeer gevarieerd 
programma. Het belooft een geweldige 
week te worden. Wij adviseren: houdt 
deze week vrij in uw agenda!   

De beheercommissie

Vormsel 2016
Alle kinderen uit groep 8 van de basis-
scholen die hun Eerste Communie  
hebben gedaan, kunnen in 2016 het  
sacrament van het H. Vormsel ont- 
vangen. Voor meer informatie is de 
werkgroep bereikbaar via e-mail:  
vormsel.werkgroep@live.nl 
De volledige infomatie kunt u lezen  
op de pagina’s van Hoogmade en  
Leimuiden.

weken bent u dan aan de beurt. Na 
afloop wordt er gezellig met elkaar kof-
fie gedronken. Een paar dames hebben 
nu aangegeven te willen stoppen, dus 
we zijn op zoek naar nieuwe dames. Het 
moet toch een goed gevoel geven op 
deze manier iets voor de kerk te kunnen 
doen. Lijkt het u wat? Bel dan naar Ria 
Alkemade, telefoon 071-5012205 om u 
op te geven. 

Informatie onderhoud kerk 
Oud Ade
Zoals u waarschijnlijk al gezien hebt is 
de barometer gestegen naar € 70 000,-. 
Dat is een mooi bedrag en daar zijn we 
dan ook heel blij mee. We hebben er alle 
vertrouwen in dat het bedrag nog hoger 
wordt en hopelijk zal oplopen naar de 
€ 110 000,-! Inmiddels hebben we de 
steiger om de toren heen  gebouwd en 

H. Franciscus parochie   

Schoenendoosactie

- Lief en leed -

Overleden 
10 november  Anthonius Hubertus Wolvers   78 jaar

Gedoopt in de afgelopen periode
 8 november   Lotte van der Poel 
   Dochter van Robbert en Marja van der Poel - de Haas
   Noah van Leijden
   Zoon van Evert en Anita van Leijden - Hoogenboom



Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Kindje Wiegen in de Mariakerk
Op tweede kerstdag is er kindje wiegen. 
Het is een gezellig samenkomen voor 
de kinderen. Met elkaar zullen we het 
kerstverhaal lezen, kerstliedjes zingen 
en is er de mogelijkheid om een knutsel 
te maken. Dus een oproep aan aalle 
kinderen: kom op 26 december om 
14.00 uur naar de Mariakerk. Tot dan. 

De werkgroep kinderkerk

Op zoek naar het kind, een 
kerstwandeling  
De H. Franciscus parochie gaat, in 
samenwerking met de Protestantse 
gemeente, een kerstwandeling organi-
seren. De kerstwandeling gaat van de 
Sprengkerk naar de Mariakerk.
Gaat u ook mee, op zoek naar het 
kerstkind?

Onder leiding van een gids kunt u op 
weg naar de kribbe. Onderweg zult u 
op verschillende plaatsen de herders, 
de wijzen, koning Herodes en Jozef en 
Maria ontmoeten. Zij zullen uitbeelden 
wat er zoal geschiedde in die dagen.
Op woensdagavond 23 december vanaf 
16.45 uur kunt u in groepjes langs de 
taferelen lopen. Iedereen is welkom. 
Houdt u er wel rekening mee dat u 60 
à 70 minuten onderweg zal zijn, dus 
voor de allerkleinsten  is het misschien 
gewenst om een wandelwagen mee te 
nemen. Warme kleding is aan te raden. 
Kinderen mogen ook hun lampion 
meenemen tijdens de wandeling. De 
wandeling begint vanuit de Sprengkerk, 
Kerkstraat 50, te Oude Wetering en 
eindigt bij de Mariakerk, pastoor  
Onelplein te Roelofarendsveen.

Vanaf 16.15 uur is er de mogelijkheid 
om in de Sprengkerk erwtensoep en 
roggebrood met spek te eten, zodat u 
niet met een lege maag hoeft te wan-
delen. Voor kinderen is er een broodje 
knakworst.

De groepjes  bestaan uit ongeveer 25 
personen die om de 5 minuten vertrek-
ken onder leiding van een gids. Om dit 
goed te laten verlopen is het noodzake-
lijk dat u zich van te voren opgeeft om 
mee te gaan. U krijgt dan van ons een 
starttijd toegewezen zodat u niet on-
nodig lang hoeft te wachten. Het is ook 
mogelijk om u als groep aan te melden. 
Bij de Mariakerk zijn pendelbusjes die 
u weer terug kunnen brengen naar de 
Sprengkerk om daar uw fiets of auto op 
te halen.

Na afloop is er voor iedereen koffie/ 
thee of warme chocolademelk in de 
Mariakerk. De deelname is gratis, wel 
staat er een bus waarin u een vrijwillige 

bijdrage in kunt doen. U kunt u aan-
melden voor maandag 21 december 
bij Marian van Velzen via e mail 
marian.van.velzen@hetnet.nl  of 
telefonisch 071 331 2921

Om de route mooi te kunnen verlichten 
zijn er veel potten van 710 ml nodig. 
U kunt ze inleveren bij de Petruskerk. 
Bij de uitgang van de kerk staat een 
doos om ze in te doen. U mag ze ook 
inleveren tijdens de openingstijden van 
het secretariaat. Er zijn ook vrijwilligers 
nodig die een pan erwtensoep willen 
maken voor die dag. Aanmelden bij 
Marian van Velzen of bij het secretari-
aat. Uw naam wordt dan doorgegeven.

World Wide Candle Lighting 
Wanneer en waar: zondagavond 13 
december in de Petruskerk. De kerk is 
om 18.30 uur open en om 19.00 uur 
beginnen we. Meer informatie elders in 
dit blad.

Kerst Sing-In Liturgisch 
koor Cadans 

Op woensdagavond 16 december 2015 
verzorgt Liturgisch koor Cadans in 
samenwerking met  Koperkwintet Con 
Amore een Kerst Sing-In in de Petrus-
kerk aan het Noordeinde te Roelofa-
rendsveen. U bent daarbij van harte 
welkom. Zij nemen u mee op weg naar 
het Kerstfeest en zullen samen, maar 
ook apart een diversiteit aan Kerstmu-
ziek ten gehore brengen. Het geheel 
staat onder leiding van Wim Loos en 
Eric van Emmerik.
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Toegang is gratis. De kerk is open vanaf 
19.00 uur. Komt u alstublieft op tijd, 
want vol is vol. De Kerst Sing-In begint 
om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. 
Alle leden van Cadans en Con Amore 
kijken uit naar uw komst!

Jongerenkoor Faith, kerst-
huis-concert op 20 december
U bent van harte welkom op het kerst-
concert van Jongerenkoor Faith! In een 
huiselijke sfeer willen wij met u samen 
zijn zo vlak voor kerst. Wij zingen een 
aantal bekende kerstliedjes, eigen re-
pertoire en er is een aantal solisten!
Wij hopen dat u met een warm kerstge-
voel naar huis gaat. Het concert duurt 
ongeveer een uurtje. 

De toegang is gratis, maar er zal een 
collecte zijn, waarmee we geld willen 
ophalen om iedereen met kerst een 
warm thuis te kunnen bieden. 
Aanvang: 14.00 uur. 
Deuren open: 13.45 uur
Locatie: Mariakerk

Wat is er te melden vanuit de 
pastoraatsgroep?
De afgelopen maand hebben we samen 
met de BCP een bijeenkomst georga-
niseerd waarbij van alle groepen van 
onze vrijwilligers de contactpersonen 
waren uitgenodigd om alle zaken die 
met onze parochie te maken hebben 
met elkaar te delen. Een goede avond 
op 29 oktober, waarbij zowel de BCP 
als de pastoraatsgroep iets vertelden 
over hun werkzaamheden waarna de 
contactpersonen in de gelegenheid 
werden gesteld hun vragen, opmerkin-
gen, soms kritiek en hun zeer positieve 
inbreng te kunnen doen. Deze input is 
belangrijk, de BCP en wij horen en zien 
ook niet alles.

Deze avond deden we opnieuw een 
beroep op de contactpersonen om de 
wijzigingen in hun groep aan het secre-
tariaat door te geven.

Gesproken hebben wij in de pastoraats-
groep over de opzet van de kerstkaart 
voor Kerst 2015 en wij nemen steeds 
van de werkgroepen de lopende dingen 
door. Waar problemen zijn, proberen 
we extra aandacht te geven. De laatste 
keer hielden wij een kleine terugblik op 
het overleg met de vrijwilligers van de 
Mariakerk en noteerden wij de activi-
teiten die met Kerst bij en in de 
Mariakerk gaan plaatsvinden. 

De volgende keer zullen we de andere 
vieringen rond de feestdagen de revue 
laten passeren. Een drie wekelijks te-
rugkomend punt op de agenda: werven 
van nieuwe vrijwilligers. We zijn goed 
bedeeld met onze vrijwilligers maar er 
kunnen er altijd nog bij: in de kerk is 
ruimte voor velen.

Namens de pastoraatsgroep, 
Ria vd Zwet- Kortekaas.

Buitendeurcollecte 
Adventsactie
In het weekend van 12/13 december 
zal er een buitendeurcollecte zijn. De 
opbrengst is voor de Adventsactie. 
Informatie daarover leest u elders in 
dit blad.

1e H. Communie 2016
Op 16 november is er een informatie-
avond voor de 1e Heilige Communie 
geweest, maar indien u daarbij niet 
aanwezig kon zijn: als u uw zoon/

 
- Lief en leed -

Gedoopt in de afgelopen periode
Carlijn Hoogenboom
Carice Hoogenboom

Overleden
19 oktober  Petrus Gerardus Huigsloot  91 jaar
19 oktober  Johanna Helena Cozijn – Beuk  85 jaar
31 oktober  Maria Johanna Antonia van Haestregt-van Klink 91 jaar

H. Franciscus parochie   

dochter op 10 april 2016 de 1e H. Com-
munie wilt laten ontvangen, kunt u een 
inschrijfformulier opvragen bij 
Marjan Wubben via het mail-adres 
famwubben@kpnmail.nl. 

Vormsel 2016
Alle kinderen uit groep 8 van de  
basisscholen die hun Eerste Communie 
hebben gedaan, kunnen in 2016 het  
sacrament van het H. Vormsel 
ontvangen. 

Voor meer informatie is de werk-
groep bereikbaar via e-mail: 
vormsel.werkgroep@live.nl 
De volledige infomatie kunt u lezen 
op de pagina’s van Hoogmade en 
Leimuiden.

Wekelijkse vieringen in  
december en januari
Petruskerk: 
iedere dinsdag- en donderdagmorgen 
m.u.v. donderdag 24 en 31 december 
en dinsdag 5 januari.
Gogherweide: 
iedere vrijdag om 09.30 uur m.u.v. 
vrijdag 18, 25 december en 1 januari.
Zorgcentrum Jacobus: 
oecumenische dienst op woensdag 2 
december en 6 januari om 10.30 uur.
Verder iedere zaterdag om 16.00 uur 
m.u.v. zaterdag 5 en 26 december en 9 
januari.

Openingstijden secretariaat in 
de kerstperiode
In de weken van kerst en oud en nieuw 
is het secretariaat alleen open op dins-
dag 22 en dinsdag 29 december. Wilt u 
daar alstublieft rekening mee houden 
bij het opgeven van uw misintenties.

Er zijn kerstvieringen op:
Vrijdag 18 december om 15.45 uur in de Hof van Alkemade en op  
donderdag 24 december om 10.30 uur in Zorgcentrum Jacobus.



Spraakwater

Clara & Franciscus federatie 

van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 

Geeft God vergeving als je  
iemand hebt gedood?
Dat is een héél moeilijke vraag. Als 
een ander kind je een schop heeft 
gegeven of je heeft gepest, vind je 
het al moeilijk om het te vergeven. 
En ook grote mensen vinden het 
heel moeilijk om iemand te verge-
ven die iets heel slechts gedaan 
heeft. Zou God al die nare dingen 
dan wel kunnen vergeven? En als je 
het ergste gedaan hebt wat je kunt 
doen – een ander doodmaken – 
zou God zelfs dat vergeven? Als je 
denkt aan de verschrikkelijke dingen 
die een paar weken geleden in 
Parijs gebeurd zijn, kun je dat bijna 
niet geloven.

En toch staat in de bijbel dat God je 
altijd weer vergeven wil. Hoe vaak 
je ook iets verkeerd gedaan hebt. 
Zelfs het doodmaken van andere 
mensen wil Hij je vergeven. Maar 
natuurlijk niet zomaar. Je zegt even 
sorry en het is weer goed. Zo mak-
kelijk gaat het niet. God vraagt wel 
dat je berouw hebt van wat je ver-
keerd gedaan hebt. Berouw is een 
beetje een ouderwets woord. Het is 
zoiets als spijt, maar toch ook weer 
niet. Als je spijt van iets hebt en 
sorry hebt gezegd, leef je gewoon 
weer verder. Als je berouw hebt, 
kun je eigenlijk zo niet verder leven. 
Iedere dag denk je aan wat je ver-
keerd deed, aan de mensen die je 
pijn gedaan hebt of dood gemaakt 
hebt. ’s Nachts kun je er niet van 
slapen. Je kunt pas weer verder als 
God en de ander je vergeven heeft. 
Dat is berouw en dan zal God je al-
tijd weer vergeven. Zelfs de mannen 
die in Parijs zulke verschrikkelijke 
dingen hebben gedaan.

Charles Horsthuis, pastor
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Op reis naar Bethlehem

En de winnaar is….

De 7-jarige Eva Keijzer uit Ter Aar. Eva 
maakte voor Spraakwater een prachtig 
geboortekaartje van Jezus. 

Zij wint een leuk lees- en knutselboek over 
het kerstverhaal en een adventskalender 
met achter ieder luikje iets lekkers. 

Knap gedaan Eva!

Zo ineens, zeer onverwachts   Het kindje kwam niet onverwachts
moesten Jozef en Maria reizen,   was beloofd en ook gekomen
een verre reis naar Bethlehem   en het kwam als Vredevorst
om zich in te laten schrijven.   waar velen nog van dromen.

Met in haar buik een baby’tje   Kwam als kind voor jou en mij
dat heel erg snel kon komen,   om ons het licht te schenken,
zat Maria op een ezeltje   bevrijding van de duisternis
en Jozef, hij moest lopen.    Hij blijft naar jou ook wenken.

Toch kwamen zij daar veilig aan   Hij wil dat jij ook tot Hem komt
en zochten naar een slaapplaats,   je hart aan Hem zult geven,
maar er was geen plek voor hen   opdat het licht van binnen wordt
alles overvol, helaas.   en zal stralen in jouw leven.

Maar het baby’tje door hen verwacht,    
zou vlug worden geboren
dus kozen ze maar voor een stal   Bron: Gelovenisleuk.nl
‘t gehuil was snel te horen.   Geschreven door Holm

Prijsvraag

Weet jij de antwoorden op deze vragen? Stuur dit dan naar  
samenstromenspraakwater@gmail.com en misschien win jij wel een leuk prijsje!

1. In welke plaats is Jezus geboren?
2. Wie vertelde aan de herders dat er een heel bijzonder kind was geboren?
3. Hoe heten de drie koningen die kindje Jezus kwamen bezoeken in de stal?

De redactie van Spraakwater wenst iedereen hele fijne kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!
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Dit project is al door de stichting DARA Europe opgezet en 
actief in het plaatsje An Dong, ongeveer 20 km van de hoofd-
stad Phnom Penh.  Daar wonen vele gezinnen in sloppenwijken, 
omdat zij door de regering uit de hoofdstad verdreven zijn. Van-
wege de te grote afstand naar de stad kunnen zij er niet meer 
werken. Gevolg: bittere armoede, huiselijk geweld, drugs- en 
alcoholverslaving. Dankzij de stichting DARA Europe in An Dong 
is momenteel opvang voor 15 kinderen waarvan de ouders niet 
in staat zijn voor hen te zorgen (veelal HIV besmet). Verder is er 
één klaslokaal waar 150 kinderen les krijgen.  

De Bisschoppelijke Adventsactie heeft gekozen om dit project te 
ondersteunen, zodat dit mooie kleinschalige project uitgebreid 
kan worden met:
• Meer klaslokalen waardoor er plaats zal zijn voor 700 kinderen
• Ontbijt voor de kinderen en gratis onderwijs op groep 1 en 2 

niveau, waarbij de ouders betrokken worden, door hen het 
belang van onderwijs te laten inzien en de kinderen te motive-
ren naar school te gaan en dat hun kinderen huiswerk kunnen 
maken. 

Clara & Franciscus federatie 

Omzien naar elkaar 

• Buitenschoolse activiteiten, zoals sport, spel en handenarbeid 
(zoals voorwerpen maken van afval)

• Activiteiten, begeleiding en scholing ook voor ouders om  
inkomens te genereren. 

Wilt u meer weten over dit project in Cambodja en de stichting 
DARA Europe geldelijk steunen dankzij de Adventsactie, kom 
dan naar de adventsvieringen. Daarnaast bent u van harte wel-
kom bij de speciale Cambodjaanse maaltijd.

28

Help de moeder(s) zorgen voor  
hun kind(eren) in Cambodja
Wanneer u dit leest, is de eerste Adventsviering al achter de rug. Binnen alle kerken van onze federatie wordt er tijdens de 
adventsvieringen aandacht besteed aan het project voor moeder en kind in Cambodja.  

 Vrijdag 11 december

Speciale Cambodjaanse Maaltijd
Waar: ’t Achterom, naast de kerk, Noordeinde 26 in Aarlanderveen.

Tijd: vanaf 17.30 uur bent u welkom.

Wat neemt u mee: 3 x B: dus bord, beker en bestek.

Presentatie: na afloop van de maaltijd geeft Ruud Bakker een  presentatie met beeld en geluid 

over het project, waarna u hem natuurlijk allerlei vragen kunt stellen.

Kosten: vrijwillige, maar graag gulle, donatie na afloop.

Aanmelden: graag via de formulieren die achter in alle Clara-kerken liggen, of via de 

mail: aadagatha_keijzer@hotmail.com, of telefonisch via de secretariaten van uw eigen kerklocatie.

Namens de gezamenlijke MOV-werkgroepen, Agatha Keijzer
      



Clara & Franciscus federatie 
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Stichting Rita’s Reisbureau 
In 2014 is in het weekeinde van de Diaconie gecollecteerd voor 
Stichting Rita’s Reisbureau. Coördinator Bas van Es heeft ons 
laten weten hoe hij de gelden, die via donaties binnenkomen, in 
2015 heeft ingezet voor mensen die wegens geldgebrek zelf niet 
in staat zijn een vakantie te boeken. In het afgelopen seizoen is 
er in de 18 accommodaties een bezetting geweest van 97% : 
73 volwassenen en 58 kinderen hebben een vakantie genoten 
die zonder Rita’s Reisbureau niet mogelijk was geweest.

De Franciscus-en Clara gift heeft Bas gebruikt voor specifieke 
aanvragen die zonder dat extra geld wellicht niet gehonoreerd 
hadden kunnen worden. Bijvoorbeeld een terminaal zieke me-
vrouw die heel graag nog één keer met haar zussen een paar 
dagen op vakantie wilde. Naast een geschikte locatie was in dit 
geval ook overleg nodig met de plaatselijke thuiszorg, moest er 
een speciaal bed geplaatst worden en waren er noodzakelijke 
uitgaven voor een juiste verzorging. Extra kosten die betaald 
konden worden dankzij onze gift.

En ook dit jaar waren er weer gezinnen die af wilden haken om-
dat er geen geld voor vervoer naar de vakantiebestemming was. 
Die families zijn gebracht en gehaald en in sommige gevallen 
heeft Rita’s Reisbureau ook een tas met boodschappen meege-
geven om de families een echt vakantiegevoel te geven.
In alle gevallen goed besteed geld, dat blijkt wel uit de blijde en 
dankbare reacties die de stichting heeft ontvangen.
Namens Rita’s Reisbureau nogmaals hartelijk dank. 

Ineke Dooge, PCI Langeraar

Vluchtelingen in Kaag en Braassem 

Eerst wat feiten:
Nederland: In 2014 zoeken 24.515 mensen bescherming in  
Nederland. De meeste daarvan zijn afkomstig uit Syrië of  
Eritrea. Van januari tot en met augustus 2015 vragen 17.115 
mensen asiel aan onder wie 6.096 Syriërs en 5.090 Eritreeërs. 
7.920 mensen herenigen zich in die periode met een familielid 
met een asielstatus (website VluchtelingenWerk Nederland).

Opvang in de regio:  
1 op 5 is vluchteling.
Hier in Libanon hebben ruim 
1,2 miljoen Syrische vluchte-
lingen hun toevlucht gevon-
den op een bevolking van 6 
miljoen. De situatie is nijpend. 
Hoewel Libanon in eerste 
instantie de Syrische vluchte-

lingen met open armen heeft ontvangen, is de grens met Syrië 
begin dit jaar gesloten. Er zijn onvoldoende middelen om alle 
vluchtelingen onderdak en voedsel te geven, laat staan kinderen 
naar school te sturen.  Nu 4 jaar na het begin van de Syrische 
oorlog, lopen de spanningen tussen de lokale bevolking in Liba-
non en de vluchtelingen sterk op.

Grote uitdaging
Sinds de Tweede Wereld-
oorlog waren er wereld-
wijd niet zo veel mensen 
op de vlucht. Ik ontken 
niet dat we voor een grote 
uitdaging staan. Naast 
Libanon vangt ook Turkije 
1,7 miljoen Syrische vluchtelingen op en Jordanië ruim 650.000. 
Gedeelte column: Jasper Kuipers adjunct-directeur Vluchtelin-
genWerk Nederland. 

Mijns inziens spreken de hiervoor gegeven cijfers voor zich. 
Gelukkig is de crisisopvang (2x 72 uur, ofwel 6 dagen) in onze 
gemeente Kaag en Braassem in sporthal de Tweesprong 
prima verlopen: hulde aan de politiek, de medewerkers van de 
gemeente, van de Driemaster, van de Tweesprong. Maar zeker 
ook aan alle vrijwilligers, de mensen uit Syrië, die hier al wonen 
en als tolk hebben gefungeerd, de verenigingen die allerlei acti-
viteiten hebben georganiseerd. Met elkaar is ervoor gezorgd dat 
de periode in Kaag en Braassem, gegeven de omstandigheden, 
zo aangenaam mogelijk is geweest.

Nu verder!
In de komende tijd zal ter verlichting van de opvang in de azc’s 
de doorstroming naar de gemeentes moeten plaatsvinden. 
Ook in Kaag en Braassem zullen mensen gehuisvest dienen 
te worden. Natuurlijk zal geprobeerd worden om de mensen, 
die al op een wachtlijst voor een woning staan, hiervan niet de 
dupe te laten worden. Dit kan door alternatieven te bedenken 
als ombouw van leegstaande (kantoor)gebouwen, het plaatsen 
van containerwoningen enz. Dit kan in de gemeente, maar ook 
regionaal samenwerkend. Alleen dienen de gemeenten, de 
provincie en het Rijk de regeltjes dan wel te versoepelen, zodat 
snel gehandeld kan worden. Toch is dit de enige oplossing om 
oplossingen aanvaardbaar te maken voor alle inwoners en de 
weerstand te voorkomen. 

In Kaag en Braassem waren de vluchtelingen tijdens de crisis-
opvang welkom, laten we ons ook open opstellen voor hen die 
als statushouders hier gevestigd worden.

Namens de impulsgroep Diaconie Franciscusparochie, 
Fried Elstgeest

Help de moeder(s) zorgen voor  
hun kind(eren) in Cambodja



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 5 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas  

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zondag 6 december  
2de Advent

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Ch. Horsthuis  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• A. van Aarle  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia • Koffie na de viering
• M. Jagerman  

dinsdag 8 december  
Maria Onbevlekt 
Ontvangen

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma + A. van Aarle

zaterdag 12 december 
3de Advent

19.00 uur
• Euchariste
• Lords Voice • B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo • Ch. Horsthuis 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang • Parochiaan 

zondag 13 december  
3de Advent

10.00 uur
• Peuterviering

9.30 uur
• Woord- & Communieviering • Cantors
• Crèche/Kinderwoorddienst
• Ch. Horsthuis  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• Parochiaan  

10.00 uur
• Eucharistieviering • Canta Libre
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma  

zondag 13 december 
Worldwide Candle 
Lighting

19.00 uur
• Gebedsviering

zaterdag 19 december 
4de Advent

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor • F. van der Ven 

geen viering
(i.v.m. kerstwandeling, viering is  
op zondag)

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang • J. Glas 

10.00 uur
• Lege Stal (op weg naar kerst)

zondag 20 december 
4de Advent

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Kerstsamenzang

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Allegro
• Parochiaan  

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• J. Glas 

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang • Koffie na de viering
• B. Bosma 

donderdag 24 december 
Kerstavond

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• Gezinsviering • A. van Aarle 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Ch. Horsthuis 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg 

donderdag 24 december 
Kerstavond

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Th. van Steekelenburg 

23.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• A. van Aarle 

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma 

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

23.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Ch. Horsthuis 

vrijdag 25 december 
Kerstmis

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• J. Glas 

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas 

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Na de viering koffiedrinken
• Th. van Steekelenburg 

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantare
• Gezinsviering/Kinderwoorddienst
• A. van Aarle 

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• Th. van Steekelenburg 

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• M. Hoogenbosch 

vrijdag 25 december 
Kerstmis

12.00 uur
• Kindje Wiegen 

14.00 uur
• Flos Campi • Kindje Wiegen

zaterdag 26 december 
Tweede Kerstdag

10.00 uur
• Kindje Wiegen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilakoor Nieuwveen-Zevenhoven 
• Koffie na de viering • B. Bosma 

12.00 uur
• Kindje Wiegen 

11.00 uur
• Kindje Wiegen

zondag 27 december 9.30 uur
• Woord- & Communieviering • Cantors
• Crèche/Kinderwoorddienst
• Gebedsleider

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

donderdag 31 december 
Oudjaar

19.00 uur
• Eucharistieviering • Lords Voice
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Allegro • A. van Aarle 

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Waïmbaji • J. Glas 

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

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

Iedere dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

  ROOSTER DECEMBER 2015

Uitzendingen  
kerkradio H. Clara

Aarlanderveen
24 december - 23.00 uur

31 december - 19.00 uur

Langeraar
24 december - 19.00 uur

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

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

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

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

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



H. CLARA PAROCHIE

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 5 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas  

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zondag 6 december  
2de Advent

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Ch. Horsthuis  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• A. van Aarle  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia • Koffie na de viering
• M. Jagerman  

dinsdag 8 december  
Maria Onbevlekt 
Ontvangen

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma + A. van Aarle

zaterdag 12 december 
3de Advent

19.00 uur
• Euchariste
• Lords Voice • B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo • Ch. Horsthuis 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang • Parochiaan 

zondag 13 december  
3de Advent

10.00 uur
• Peuterviering

9.30 uur
• Woord- & Communieviering • Cantors
• Crèche/Kinderwoorddienst
• Ch. Horsthuis  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• Parochiaan  

10.00 uur
• Eucharistieviering • Canta Libre
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma  

zondag 13 december 
Worldwide Candle 
Lighting

19.00 uur
• Gebedsviering

zaterdag 19 december 
4de Advent

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor • F. van der Ven 

geen viering
(i.v.m. kerstwandeling, viering is  
op zondag)

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang • J. Glas 

10.00 uur
• Lege Stal (op weg naar kerst)

zondag 20 december 
4de Advent

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Kerstsamenzang

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Allegro
• Parochiaan  

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• J. Glas 

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang • Koffie na de viering
• B. Bosma 

donderdag 24 december 
Kerstavond

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• Gezinsviering • A. van Aarle 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Ch. Horsthuis 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg 

donderdag 24 december 
Kerstavond

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Th. van Steekelenburg 

23.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• A. van Aarle 

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma 

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

23.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Ch. Horsthuis 

vrijdag 25 december 
Kerstmis

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• J. Glas 

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas 

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Na de viering koffiedrinken
• Th. van Steekelenburg 

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantare
• Gezinsviering/Kinderwoorddienst
• A. van Aarle 

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• Th. van Steekelenburg 

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• M. Hoogenbosch 

vrijdag 25 december 
Kerstmis

12.00 uur
• Kindje Wiegen 

14.00 uur
• Flos Campi • Kindje Wiegen

zaterdag 26 december 
Tweede Kerstdag

10.00 uur
• Kindje Wiegen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilakoor Nieuwveen-Zevenhoven 
• Koffie na de viering • B. Bosma 

12.00 uur
• Kindje Wiegen 

11.00 uur
• Kindje Wiegen

zondag 27 december 9.30 uur
• Woord- & Communieviering • Cantors
• Crèche/Kinderwoorddienst
• Gebedsleider

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

donderdag 31 december 
Oudjaar

19.00 uur
• Eucharistieviering • Lords Voice
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Allegro • A. van Aarle 

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Waïmbaji • J. Glas 

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

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

Iedere dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur
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  ROOSTER DECEMBER 2015

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

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

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

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

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

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

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 5 december 
2de Advent

geen viering geen viering

zondag 6 december  
2de Advent

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith
• Parochiaan 

10.00 uur
• Eucharistieviering • LOSZ
• Na de viering koffie en ontmoeting
• J. Glas  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse  

dinsdag 8 december  
Maria Onbevlekt 
Ontvangen

9.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas + Ch. Horsthuis

viering vervalt 
(i.v.m. viering in de parochiekerk)

zaterdag 12 december 
3de Advent

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

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

zondag 13 december  
3de Advent

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• Gebedsleider 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas 

zondag 13 december 
Worldwide Candle 
Lighting

19.00 uur
• Gebedsviering

zaterdag 19 december 
4de Advent

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang/Cantors
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch 

zondag 20 december 
4de Advent

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering • F. van der Ven  

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Emanuelkoor
• Th. Dingjan  

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor
• M. Jagerman 

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Nostalgie
• M. Hoogenbosch  

donderdag 24 december 
Kerstavond

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• B. Bosma  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith
• Th. Dingjan  

17.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas  

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

donderdag 24 december 
Kerstavond

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• A. Beenakker  

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas  

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA + Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch  

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas  

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• A. Vijftigschild  

vrijdag 25 december 
Kerstmis

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• Ch. Horsthuis  

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma  

9.30 uur
• Eucharistieviering • LOSZ
• Gezinsviering
• M. Jagerman + Ch. Horsthuis  

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Happiness
• J. Velthuyse  

vrijdag 25 december 
Kerstmis

15.00 uur
• Kindje Wiegen  

zaterdag 26 december 
Tweede Kerstdag

14.00 uur
• Kindje Wiegen 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie • J. Glas 

zondag 27 december 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors • J. Glas 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor • B. Bosma 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang • J. Velthuyse 

donderdag 31 december 
Oudjaar

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

17.00 uur
• Lof
• Samenzang/Cantors
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gemengd Koor RW
• Na de viering bisschopswijn  
• en oliebollen 
• Th. Dingjan 

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

Iedere dinsdag en donderdag een  
viering om 9.00 uur

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

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



H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 5 december 
2de Advent

geen viering geen viering

zondag 6 december  
2de Advent

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith
• Parochiaan 

10.00 uur
• Eucharistieviering • LOSZ
• Na de viering koffie en ontmoeting
• J. Glas  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse  

dinsdag 8 december  
Maria Onbevlekt 
Ontvangen

9.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas + Ch. Horsthuis

viering vervalt 
(i.v.m. viering in de parochiekerk)

zaterdag 12 december 
3de Advent

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

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

zondag 13 december  
3de Advent

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• Gebedsleider 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas 

zondag 13 december 
Worldwide Candle 
Lighting

19.00 uur
• Gebedsviering

zaterdag 19 december 
4de Advent

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang/Cantors
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch 

zondag 20 december 
4de Advent

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering • F. van der Ven  

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Emanuelkoor
• Th. Dingjan  

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor
• M. Jagerman 

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Nostalgie
• M. Hoogenbosch  

donderdag 24 december 
Kerstavond

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• B. Bosma  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith
• Th. Dingjan  

17.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas  

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

donderdag 24 december 
Kerstavond

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• A. Beenakker  

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas  

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA + Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch  

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas  

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• A. Vijftigschild  

vrijdag 25 december 
Kerstmis

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• Ch. Horsthuis  

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma  

9.30 uur
• Eucharistieviering • LOSZ
• Gezinsviering
• M. Jagerman + Ch. Horsthuis  

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Happiness
• J. Velthuyse  

vrijdag 25 december 
Kerstmis

15.00 uur
• Kindje Wiegen  

zaterdag 26 december 
Tweede Kerstdag

14.00 uur
• Kindje Wiegen 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie • J. Glas 

zondag 27 december 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors • J. Glas 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor • B. Bosma 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang • J. Velthuyse 

donderdag 31 december 
Oudjaar

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

17.00 uur
• Lof
• Samenzang/Cantors
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gemengd Koor RW
• Na de viering bisschopswijn  
• en oliebollen 
• Th. Dingjan 

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

Iedere dinsdag en donderdag een  
viering om 9.00 uur

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

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



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

vrijdag 1 januari  
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

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

zaterdag 2 januari 
Driekoningen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Nieuwjaarsreceptie (met koffie)
• Ch. Horsthuis 

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

zondag 3 januari  
Driekoningen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• B. Bosma  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• M. Hoogenbosch  

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

zaterdag 9 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Ch. Horsthuis

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas 

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

zondag 10 januari 9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche
• J. Glas 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• Parochiaan  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• Kinderwoorddienst
• Ch. Horsthuis  

zaterdag 16 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Parochiaan 

geen viering 
(verplaatst naar zondag)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

zondag 17 januari 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Th. van Steekelenburg

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Oecumenisch Koor Nooit Alleen
• 60-jarig kloosterfeest zuster Johannito
• B. Bosma 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• F. van der Ven  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• A. van Aarle  

zaterdag 23 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg

zondag 24 januari 19.00 uur
• Oecumenische viering
• In de Gereformeerde Kerk in Ter Aar
• Ds. M. van der Zwaag + A. van Aarle 

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Arti
• Koffie na de viering (crèche)
• Th. van Steekelenburg  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Kinderzegen (na afloop koffie)
• Ch. Horsthuis  

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

zaterdag 30 januari 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Parochiaan 

zondag 31 januari 10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Ch. Horsthuis  

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

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

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

Iedere dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

  ROOSTER JANUARI 2016

Uitzendingen  
kerkradio  

Aarlanderveen
9 + 23 januari 

Langeraar
2 + 16 + 30 januari

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

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

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

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

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



H. CLARA PAROCHIE

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

vrijdag 1 januari  
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

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

zaterdag 2 januari 
Driekoningen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Nieuwjaarsreceptie (met koffie)
• Ch. Horsthuis 

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

zondag 3 januari  
Driekoningen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• B. Bosma  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• M. Hoogenbosch  

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

zaterdag 9 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Ch. Horsthuis

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas 

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

zondag 10 januari 9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche
• J. Glas 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• Parochiaan  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• Kinderwoorddienst
• Ch. Horsthuis  

zaterdag 16 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Parochiaan 

geen viering 
(verplaatst naar zondag)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

zondag 17 januari 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Th. van Steekelenburg

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Oecumenisch Koor Nooit Alleen
• 60-jarig kloosterfeest zuster Johannito
• B. Bosma 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• F. van der Ven  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• A. van Aarle  

zaterdag 23 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg

zondag 24 januari 19.00 uur
• Oecumenische viering
• In de Gereformeerde Kerk in Ter Aar
• Ds. M. van der Zwaag + A. van Aarle 

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Arti
• Koffie na de viering (crèche)
• Th. van Steekelenburg  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Kinderzegen (na afloop koffie)
• Ch. Horsthuis  

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

zaterdag 30 januari 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Parochiaan 

zondag 31 januari 10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Ch. Horsthuis  

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

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

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

Iedere dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur



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

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

vrijdag 1 januari  
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

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

zaterdag 2 januari 
Driekoningen

geen viering 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• B. Bosma  

zondag 3 januari  
Driekoningen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• J. Glas  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• Nieuwjaarsviering
• Ch. Horsthuis  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• Na de viering koffie en ontmoeting
• A. van Aarle  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse 

zaterdag 9 januari 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• A. Vijftigschild  

zondag 10 januari 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Inspiratie
• Th. Dingjan 

zaterdag 16 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor
• Gebedsleider  

zondag 17 januari 10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Gebedsleider  

10.00 uur
• Oecumenische viering
• Koor PKN
• M. Hoogenbosch + Ds. C. Jonkheer + 
• Ds. R. Ritmeester

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• M. Jagerman  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Happiness
• J. Glas 

zaterdag 23 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Ch. Horsthuis 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma  

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

zondag 24 januari 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Familiekoor Enjoy
• Parochiaan 

zaterdag 30 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Ch. Horsthuis  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• B. Bosma  

zondag 31 januari 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma    

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Little Stars
• Familieviering
• Gebedsleider  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

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

Iedere dinsdag en donderdag een  
viering om 9.00 uur

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

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

  ROOSTER JANUARI 2016

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

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

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

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

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



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

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

vrijdag 1 januari  
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

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

zaterdag 2 januari 
Driekoningen

geen viering 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• B. Bosma  

zondag 3 januari  
Driekoningen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• J. Glas  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• Nieuwjaarsviering
• Ch. Horsthuis  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• Na de viering koffie en ontmoeting
• A. van Aarle  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse 

zaterdag 9 januari 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• A. Vijftigschild  

zondag 10 januari 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Inspiratie
• Th. Dingjan 

zaterdag 16 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor
• Gebedsleider  

zondag 17 januari 10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Gebedsleider  

10.00 uur
• Oecumenische viering
• Koor PKN
• M. Hoogenbosch + Ds. C. Jonkheer + 
• Ds. R. Ritmeester

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• M. Jagerman  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Happiness
• J. Glas 

zaterdag 23 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Ch. Horsthuis 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma  

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

zondag 24 januari 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Familiekoor Enjoy
• Parochiaan 

zaterdag 30 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Ch. Horsthuis  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• B. Bosma  

zondag 31 januari 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma    

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Little Stars
• Familieviering
• Gebedsleider  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

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

Iedere dinsdag en donderdag een  
viering om 9.00 uur

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

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

H. FRANCISCUS PAROCHIE



World Wide Candle Lighting   
Wereldwijd Kaarsen Branden

Steek een kaars aan voor een kind op zondag 13 december.
Op de tweede zondag van december worden wereldwijd om 
19.00 uur kaarsen aangestoken voor overleden kinderen. Door 
wie? Of je pappa of mamma bent, broer of zus, oom of tante, juf 
of meester, vriend of vriendin……
Wil je een kind gedenken, voel je dan welkom. Welke leeftijd 
dit kind had of hoe lang geleden het overleed speelt geen rol: 
jong, volwassen of misschien onvolgroeid; vurig gewenst, maar 
nooit gekomen….Ieder die een kind mist is van harte welkom dit 
kind te gedenken, een kaars voor hem/haar aan te steken en zo 
verbonden te zijn met het lint van licht dat op die tijd voor alle 
overleden kinderen de wereld rond gaat.

Waar en hoe laat?
De herdenking is in de Petruskerk, Noordeinde 187 te Roelofa-
rendsveen. Om 18.30 uur is de kerk open en om 19.00 uur willen 
we beginnen. Wij noemen o.a. de namen van de kinderen en 
branden kaarsen voor hen, als u wilt mag u een foto meenemen. 
We luisteren ook naar mooie teksten en gedichten.
De muzikale medewerking wordt verleend door Inspiratie uit 
Hoogmade. De gastspreker is: Diaken A. van Aarle
Na afloop is er koffie/thee en limonade en gelegenheid om na te 
praten. Mocht u onze herdenking niet kunnen of willen bijwonen, 
dan kunt u om 19.00 uur ook thuis een kaars branden.
Voor verdere informatie: a.rietbroek@casema.nl of 071-3313057

Boek van Dirk Koster

De columns van pater Koster worden door veel mensen zeer 
gewaardeerd. We kennen hem als een goed schrijver. De 
afgelopen twee jaar heeft hij besteed aan het schrijven van een 
nieuw boek. Het is alsof hij daarin zegt: Dit is mijn God en zo 
heb ik met hem geleefd. Dit boek zal begin van het nieuwe jaar 
uitkomen.

Clara & Franciscus federatie 

Algemeen

Hij vertelt in dit boek over zijn leven. Een zoektocht naar zichzelf, 
naar de mensen om hem heen, naar de aarde en alles wat leeft; 
naar zijn God. Theologie, de kerkelijke leer en traditie laat hij met 
rust; wel ligt het Evangelie open. 
Aan de hand van wat hij meemaakte aan ontroering, verdriet, 
angst, onmacht en twijfel neemt hij de lezer mee op deze 
zoektocht. Hij wijst de raakpunten aan met het Evangelie en zijn 
persoonlijke geloofsbeleving. 

Geen lange betogen, maar korte toegankelijke vertellingen. 
Ook beschrijft Dirk de bewondering die hij heeft voor de gaven 
van Frans van Sales: vriendschap, warme genegenheid en diens 
frisse kijk op het leven. Die spiritualiteit deed hem er ruim 60 jaar 
geleden voor kiezen om Oblaat van Frans van Sales te worden - 
en dat ook te blijven.
‘Ik haal diep adem, doe mijn ogen open, en ga op pad’ schrijft 
pater Koster op de eerste bladzij van zijn zoektocht. Het is echt 
leuk om met hem mee te lopen...
U kunt nu al inschrijven op dit boek. U krijgt het dan tegen 
de voorintekenprijs die rond de 10 euro zal liggen. Het wordt 
een genaaid gebonden boek van 17 x 24 cm, met mooie 
kleurenfoto’s. Stuur even een e-mail of een briefje naar 
Uitgeverij Bert Post, Riethof 9, 2431 AZ Noorden, 
e-mail: info@uitgeverijbertpost.nl.

U doet pater Koster er een groot plezier mee.
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Parochiebestuur H. Clara zoekt notulist(e)
Na 5 jaar gaat onze notuliste Franka Vaneman een andere 
uitdaging aan. Wie wil haar opvolgen?
Het gaat om 11 vergaderingen in het jaar.
We vergaderen in het Koetshuis in Langeraar. 
Thuis ophalen / brengen is geen probleem.
Als je belangstelling hebt, laat het dan even weten.
W. Schildwacht, 06 53240895 of mail naar 
wschildwacht@kpnplanet.nl

Kerstwens pastoor Van Zoelen
Woubrugge, december 2015

Aan alle mensen van de Clara en Franciscus parochiefederatie, jong en oud, man en vrouw.  
Van harte wil ik u goede kerstdagen toewensen en ook de beste wensen voor het nieuwe jaar 2016. 
Heel veel dank voor alle lieve attenties die ik de afgelopen maanden van u mocht ontvangen tijdens 
mijn ziekte. 

Met vriendelijke groeten, 
Henk van Zoelen, emeritus pastoor
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Clara en Franciscus federatie

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

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

Colofon

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

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

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

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

Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop

Kopij voor nummer 1 (februari 2016) kunt u  
uiterlijk op 11 januari aanleveren bij uw  
lokale redactie. Het blad verschijnt omstreeks  
29 januari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

 

Door Leen



jONgerEn
WJD2016: Weg van barmhartigheid
De Wereldjongerendagen (WJD) is het grootste jongerenevene-
ment ter wereld. Miljoenen jongeren uit de hele wereld komen 
samen om het katholieke geloof te vieren en ook de paus is erbij. 
WJD betekent: nieuwe vrienden ontmoeten, lol maken, afzien, ons 
geloof verdiepen en vieren in een smeltkroes van culturen, ofwel: 
een indrukwekkende ervaring om nooit te vergeten! Eens in de vijf 
á zes jaar is de WJD in Europa en komende zomer (2016) vinden 
deze plaats in Krakau (Polen).
Met het thema ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhar-
tigheid ondervinden’ (Mt 5,7) roept paus Franciscus ons op tot 
naastenliefde. Het doen van barmhartigheid en het ondervinden 
van barmhartigheid horen bij elkaar; wij stellen niet onszelf maar 
de ander centraal. We pakken deze oproep op in de Weg van 
Barmhartigheid. De kerngroep organiseert enkele verdiepingsmid-
dagen. We bezoeken diverse diaconale projecten en horen hoe 
het geloof van mensen hen aanzet tot barmhartigheid.

Eerste aanmeldingen WJD reis komen binnen 
Al dertien jongeren hebben zich aangemeld voor de WJD reis 
‘Let’s Go, Weg van barmhartigheid’ die het bisdom Rotterdam in 
samenwerking met het bisdom Breda organiseert. De intekening 
is open sinds 16 oktober jl. De reis gaat naar de Wereldjongeren-

dagen in Krakau in de zomer van 
2016. Jongeren van 16 t/m 30 
jaar kunnen zich inschrijven.
Het bisdom Rotterdam zal 
via vijf landen naar Krakau in 
Polen reizen, waar in 2016 de 
WJD gehouden zal worden. 
Op zondag 17 juli 2016 vertrek-
ken de bussen uit Den Haag en de reis eindigt op 
dinsdag 2 augustus 2016. 16 dagen waarin de jongeren samen op 
reis gaan met het thema ‘Weg van Barmhartigheid’. De prijs van 
deze 17-daagse reis bedraagt € 695,- per persoon. Dit bedrag is 
inclusief het vervoer, overnachtingen, maaltijden en entreeprijzen. 
Deelnemen aan de WJD is een echte pelgrimstocht: de reis is 
intensief en de voorzieningen en maaltijden zijn eenvoudig.

Het programma

Dag 1, zondag 17 juli:
Vertrek vanuit Den Haag naar Echternach in Luxemburg, waar we 
het graf van de heilige Willibrord bezoeken. Daarna doorreis naar 
Koblenz in Duitsland voor de overnachting. 
Dag 2, maandag 18 juli: 
Bezoek aan Marburg waar de heilige Elisabeth een ziekenhuis 
stichtte. Doorreis naar Eichstätt waar we enkele dagen verblijven. 
Dag 3, dinsdag 19 juli: 
Vanuit Eichstätt bezoek aan voormalig concentratiekamp Dachau. 
Dag 4, woensdag 20 juli: 
Sportiviteit en ontspanning. ’s Avonds avond van barmhartigheid. 
Dag 5, donderdag 21 juli:
Vertrek vanuit Eichstätt naar Praag met vrije tijd om de stad te 
bezoeken. 
Dag 6-8, vrijdag 22 juli t/m zondag 24 juli: 
Days in the Diocese in Kielce, gelegen naast aartsbisdom Krakau. 
We maken kennis met het land, de cultuur en het geloof. 
Dag 9, maandag 25 juli: 
Vertrek naar Krakau 
Dag 10-15, dinsdag 26 t/m zondag 31 juli: 
Wereldjongerendagen in Krakau 
Dag 16-17, maandag 1 en dinsdag 2 augustus: 
Terugreis naar Nederland

Agenda        

11 december: Rock Solid in Aarlanderveen

3 januari: Rock Solid+ in Aarlanderveen

8 januari: Rock Solid in Aarlanderveen

15 januari: Rock Solid in Noorden

22 januari: Rock Solid in Aarlanderveen

Heb jij een leuk stukje voor op deze pagina?  

Stuur dit naar samenstromenjongeren@gmail.com.


