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Praat mee in Gespreksgroep 30+
Actie Kerkbalans
Start Vastenactie
Restauratie H. Bavokerk in Oud Ade

Clara & Franciscus federatie

Van de redactie
Beste lezer,
Aan de start van iets nieuws, in dit geval een nieuw jaar, ligt alle ruimte nog open. Met de frisse energie die je voelt bij het open doen van deur,
voel je dat je ervoor gaat. Die deur zet uw blad Samenstromen graag voor u open: wij kunnen verse redactie-kracht gebruiken:
Amusante beschouwingen
Als columnist wilt u onze lezers tegelijkertijd informeren en amuseren. Daarbij is het de bedoeling dat de lezer emotioneel door de column
wordt geraakt. Weet uw pen zo raak te schrijven over het leven? Er is ruimte voor gast-column-bijdragen in Samenstromen .... mogen wij eens
van u lezen?
Uitdaging met teksten
Onze centrale redactie zoekt nieuwe redacteuren. Bij dit vrijwilligerswerk is het op de eerste
plaats leuk om geloofsnieuws via het blad Samenstromen bij de mensen te brengen. De
redacteur verzamelt kopij en zet deze teksten op de juiste plaats. Het merendeel regelt de
redactie vanuit huis. De taak is gemiddeld 5 uur per maand.
Interessante gesprekken
Wij zijn op zoek naar een interviewer voor de rubriek ‘Een ontmoeting met’. Heeft u een
vlotte pen en vindt u het leuk om mensen te leren kennen en te horen hoe geloof bij hen een
rol speelt? Kent u het gebied van de H. Clara parochie? U gaat deel uitmaken van een poule
voor ongeveer 2 à 3 gesprekken per jaar maar de klus voert u zelfstandig uit.
Wilt u het fijne ervan weten? graag via email aan: samenstromen@gmail.com
of via telefoon (0172) 605679. Veel leesgenoegen en inspiratie toegewenst.
De centrale redactie van deze uitgave Anja Niemöller en Bep Verdel
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Het werd een gedenkwaardige en warme
middag waarop pater Koster iedereen
toesprak. Hij vertelde dat hij doodgaat,
maar dat hij terugkijkt op een mooi leven
waarin hij veel heeft kunnen doen en van
veel mensen heeft kunnen houden. Over
dat leven en het leven met God, heeft hij
zijn boek geschreven. Zijn beide zussen

mochten het eerste boek in ontvangst
nemen, evenals zijn overste pater Jongeneelen. Veel dank was er voor de vormgever Jan Veenman, de fotograaf Dirk Koster
jr en de uitgever Bert Post voor hun belangeloze medewerking. De uitreiking werd
omlijst door het warme pianospel van Rob
Goudkuil en zang van Charlotte Tielrooy.
De middag was compleet met koffie en
thee door de koffiegroep én een enorme
taart van Tersteeg!
Inmiddels is er een tweede druk van het
boek verschenen. U kunt het bestellen bij
Bert Post, Riethof 9, 2431 AZ Noorden.
E-mail: info@uitgeverijbertpost.nl

OVERWEGING

Pastoraal

Veertigdagentijd: somber… of sober?
Waar denkt u aan bij vasten? Aan honger hebben en moeizame dagen? Aan afzien en narigheid? Hebt u levendige herinneringen aan strenge vastenvoorschriften of kent u slechts de verhalen van uw grootouders die steevast gaan over het
vastentrommeltje en slechts één volledige maaltijd per dag?
Wij hebben sinds de jaren ‘60 nogal wat
vastengebruiken losgelaten in onze katholieke traditie. Met verbazing, maar ook
met ingehouden bewondering kijken we
naar de moslims die tijdens de Ramadan de hele dag vasten. Ook het joodse
geloof, het boeddhisme en het hindoeïsme kennen vastenrituelen. Rituelen die
tot doel hebben om tot inkeer te komen,
dichter bij jezelf en dichter bij de ander en
dichter bij God.
Ergens in je achterhoofd weet je dat het
voor jezelf ook wel eens gezond is om
eens met wat minder te doen. Een beetje
soberder te leven. En daardoor bewuster
om te gaan met jezelf en het leven, met je
omgeving en met God.
Wanneer je van het één wat minder doet,
komt er ruimte voor iets anders.
Jaren geleden toen ik nog in het onderwijs werkte, koos ik ervoor om tijdens de
vasten geen televisie te kijken. Niet
’s avonds automatisch de afstandsbediening indrukken en op de bank hangen of
lessen voorbereiden en met een half oog
de televisie volgen. Ik herinner me hoe
ik ruimte kreeg om een aantal boeken
te lezen, vrienden te bellen, brieven te
schrijven. Het bracht me vrijheid waar ik
blij mee was.
Is vasten een sombere aangelegenheid?
Is de vastentijd een tijd zonder vreugde?
Helemaal niet!
In de bergrede – Matteüsevangelie – zegt
Jezus: “Wanneer je vast, zet dan geen
somber gezicht, maar zalf je hoofd en
was je gezicht zodat het bij de mensen
niet opvalt dat je vast, maar wel bij je
Vader die in het verborgene ziet.”
De vasten kan wel een tijd zijn om te minderen. Minder drinken of roken en meer
gezond eten, minder je auto gebruiken
en meer bewegen, minder computer,
telefoon of tv en meer warme begroetin-

gen. Minder ‘social media’ en meer echte
ontmoetingen. Minder negatief zijn en wat
meer lachen!
Ieder kan daarin zijn eigen keuzes maken.
Kies iets wat haalbaar voor je is en waar
je de zin van inziet. Het is mooi om die
zes weken voor Pasen zo te gebruiken,
Laten we elkaar daarin steunen en bemoedigen.

Op www.vastenactie.nl kunt u zien hoe
andere mensen de vastenactieperiode
invullen. Als u wilt, kunt u uw manier daar
ook delen. Even minderen… voor een
ander!
Pastor Marjo Hoogenbosch

De vastentijd begint op woensdag 10
februari. Met het ‘halen van het askruisje’
maken we met elkaar een duidelijk begin!
De zondagsvieringen ondersteunen je op
deze weg naar Pasen.
Zo wordt het een tijd van bezinning. Een
tijd om het met wat minder te doen. Dan
kun je tijd, geld en aandacht delen met
mensen die dat nodig hebben, ver weg of
heel dichtbij.
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Vieren
Aanbidding H. Sacrament in de
H. Adrianuskerk Langeraar
Gedurende de Veertigdagentijd (voorbereiding op Pasen) is
er op woensdagmiddag gelegenheid om te bidden in de H.
Adrianuskerk in Langeraar. De hoofdingang zal daarvoor open
zijn van 12.00 uur tot 13.00 uur. Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er
gelegenheid voor stil gebed en aanbidding van het Allerheiligst
Sacrament. In een mooie monstrans is dit Sacrament uitgesteld.
Om 12.30 uur begint een kort gebed met psalmen en Schriftlezingen. De aanbidding is in de rk traditie een oud gebruik. De
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 eerste woensdag is 10 februari (Aswoensdag).

Oproep voor de familiecatechese
Het pastorale team zoekt zes parochianen die met twee leden
van het team de kerngroep (organisatie) gaan vormen voor
de nieuw op te zetten familiecatechese waarin ook de nieuwe
opzet van de Eerste Heilige Communie wordt opgenomen. Deze
kerngroep geeft niet zelf de catechese, maar zij is de organisatie
en de verantwoordelijke groep. Wie wil zijn/haar talent hiervoor
inzetten? Bel met diaken André van Aarle, 06-21.693.267

Maria Lichtmis
Maria Lichtmis: het is de welbekende naam van het hoogfeest
dat we op 2 februari vieren. De “ouderen” onder ons zullen dit
feest nog herinneren als het officiële einde van de kersttijd.
Na het Tweede Vaticaanse Concilie in de jaren 60 is dit feest
omgedoopt. We kennen het nu als “De Presentatie van de
Heer”. Op deze dag, 40 dagen na kerstmis, vieren we dat Jezus
wordt “gepresenteerd” in de tempel. Zoals gebruikelijk was in
die tijd.

Daarnaast is 2 februari ook voor ons bisdom een bijzondere
dag. Op die dag is het 60 jaar geleden dat het Bisdom Rotterdam werd opgericht. Op dit jubileum zullen we nog terugkomen!
In onze parochies vieren we het hoogfeest van 2 februari op
twee plaatsen met een eucharistieviering met begeleiding van
een koor: in de Nicolaaskerk in Nieuwveen en in de Petruskerk
in Roelofarendsveen. Beide vieringen zijn om 9.00 uur. U bent
van harte welkom!

Eerste Heilige Communie
In alle kernen beginnen de voorbereidingen op de Eerste Heilige
Communie. Wellicht hebben de ouders van de kinderen die
hiervoor in aanmerking komen al de uitnodigingen gehad. Als
u niet vernomen heeft maar toch wilt dat uw kind de Eerste
Heilige Communie ontvangt, belt u dan met het secretariaat van
uw parochiekern.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de
kleur is wit
Een leuk spelletje als je onderweg bent of zoals nu in een kerkgebouw. Overal om je heen zie je wit. Over het altaar ligt een
kleed dat wit is. De priester, diaken, pastoraalwerk(st)er en zelfs
de misdienaars, dragen een witte albe. Een baby die gedoopt
wordt draagt vaak een wit doopkleed.
Waarom eigenlijk? Waarom niet een leuk vrolijk kleurtje, allemaal wat anders? Niets in de kerk is eigenlijk zomaar. Zomaar
omdat ooit iemand dat bedacht heeft en beslist dat iedereen dat
dan voortaan zo maar moet doen. Zoals zoveel begint het in de
Bijbel. En in dit geval bij de geboorte van Jezus. Hij wordt in een
kribbe gelegd gewikkeld in (witte) doeken. Ook op het moment
dat Jezus aan het kruis gestorven is en wordt afgenomen, wordt
hij gewikkeld in witte doeken in het graf gelegd.
Door onze doop worden wij met Jezus verbonden. Het witte
doopkleed en de albe die de mensen dragen als zij in de viering
actief zijn wijzen naar deze verbondenheid met Jezus.
Ook het altaar of de altaren in een kerk verwijzen naar Jezus,
daarom zijn ook deze bekleed met witte doeken.
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2-9-16-23 februari

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie

2-9-16-23 februari

19.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Schriftinstuif

3 februari

19.30 uur

H. Adrianuskerk, Langeraar

Schriftinstuif

11-25 februari

19.30 uur

H. Mariakerk, Roelofarendsveen

Meditatie, het onderwerp is barmhartigheid

Clara & Franciscus federatie

Verdieping
Meditatie flyers Veertigdagentijd

Oriëntatiedag Vronesteyn
Zondag 13 maart, 14.00 – 17.00 uur
Op het woord van de Heer gooien de leerlingen hun netten uit
voor de vangst. Jezus roept hen en zegt tegen Petrus: ‘Wees
niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.’ En ze laten
alles in de steek om Hem te volgen. (Lc.5, 10)
Het priesterschap en diaconaat zijn geen gewone beroepen in
onze tijd. Het is een roeping, je wordt er voor geroepen. Door
wie? Door God. Hij roept.

Foto Hans Pietersen

Evenals in de Advent kunt u ieder weekend na de viering een
flyer meenemen met meditatieteksten naar aanleiding van de
Bijbellezingen van de dag. Deze flyers worden uitgereikt. Thuis
kunt u de Bijbeltekst lezen en de korte meditatie overdenken of
uitvoeren. Maakt u hier gebruik van! Zo kan deze Veertigdagentijd voor u nog meer gaan betekenen. Neemt u ook gerust meer
flyers mee om uit te delen.

Ken je dat gevoel, dat de Heer jou roept om alles neer te leggen en Hem te volgen? Ben je geraakt door het evangelie van
Jezus? Voel je de liefde van God en wil jij als priester of diaken
werken in zijn Kerk? Kom dan naar de Oriëntatiedag op zondag
13 maart aanstaande. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar, het
programma loopt tot 17.00 uur. Je bent van harte welkom op
Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg. Meer weten? Neem
contact op met rector Walter Broeders of meld je aan via de
e-mail: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl

KERKBALANS
Mijn kerk in balans
Je bloeit op van een gemeenschap die je helpt, die met
je viert, bidt, meedenkt en rouwt. Dit gebeurt in de kernen
van de Clara- en Franciscusfederatie. We dragen samen de
pastorale zorg en koesteren de kernen in onze dorpen als
levende gemeenschap van liefde en troost.
Wij danken u van harte voor uw steun in 2015. We zijn blij
dat veel parochianen actief betrokken zijn in onze federatie.
Als kerkgemeenschap dragen wij de verantwoordelijkheid
om onze kerkgebouwen in een goede staat te houden, zodat
het een plek blijft waar we kunnen samenkomen en kerk
kunnen zijn. Om een levendige gemeenschap te kunnen
blijven, is geld nodig. Daarom houden wij ook dit jaar weer
de Actie Kerkbalans.

is u in min of meerdere mate dierbaar, geef dan voor de actie
Kerkbalans en houd de kerk in balans. Als kerk vragen we
niet, zoals sportclubs of verenigingen, een verplichte en vaak
forse contributie. We kennen dat niet en willen dat ook niet.
We voeren de actie Kerkbalans omdat de kerkgemeenschap
geld nodig heeft om actief te zijn, om te bestaan.
Wij vragen u van harte om bij uzelf na te gaan wat u kunt en
wilt bijdragen. Stel uzelf eens de vraag: wat is de kerk in uw
dorp u waard? Houdt u de kerk in balans?
Veel dank voor uw bijdrage aan de gemeenschap.
Pastoraal team en penningmeesters

Inmiddels heeft u een brief ontvangen, al dan niet met een
acceptgirokaart.
De kerkbalans is de financiële injectie die een kerk nodig
heeft. Soms geven mensen vanuit het idee: “ik geef wel als
ik de kerk nodig heb.” Maar, eerlijk gezegd, daarvan kan een
kerk (gebouw) niet bestaan. Als u katholiek bent en de kerk
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De ontmoeting

Tijd voor rust, ruimte en bezinning
Gespreksgroep 30+
Vanaf 1 oktober 2013 werkt diaken André van Aarle (53) in de parochiefederatie Clara & Franciscus. Diaconaal is hij verantwoordelijk voor de hele parochiefederatie, pastoraal is hij verantwoordelijk voor de parochiekernen Langeraar, Oud Ade en
Rijpwetering. Een van zijn eerste wapenfeiten was het organiseren van een Gespreksgroep 30+. “Waren er echt zo weinig
bij de kerk betrokken dertigplussers of was dat beeld onjuist?”, vroegen Van Aarle en het pastoraal team zich af. Twee jaar
na dato is er groeiende belangstelling voor de 30+ Gespreksgroep in de parochiefederatie. „Wanneer begin je hier in Langeraar met een 30+ gespreksgroep?” Van Aarle staat in de startblokken. „Maar dan wel voor alle parochiekernen van de
Clara”, is zijn voorwaarde.
Door Roelf Scholma
De kerkadministratie in Oud Ade/Rijpwetering telde in 2013 200 ingeschreven
katholieke huishoudens met mensen
tussen de dertig en veertig. „Ook veel
partnerhuishoudens, opgeteld kwamen
we uit op tenminste 350 dertigplussers.”
Dat Van Aarle niet over een nacht ijs
gaat is een van zijn eerste opvallende
eigenschappen. Eerst weten waar je over
praat, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en met die kennis in het
achterhoofd aan de slag gaan. „Dat geldt
voor de samenleving, maar ook voor religie, geloof en de leer van de kerk. Met
gevoel alleen kom je er niet. Gevoel wordt
gevoed door het verstand, door kennis
en ervaring”. De doelgroep ontving een
brief en er waren geïnteresseerden. De
Gespreksgroep 30+ was een feit.

André van Aarle

Een druilerige vrijdagmorgen in januari.
Uit de intercom van de pastorie in
Langeraar klinkt krachtig, nauwelijks
verstaanbaar, vervormd „Ik kom eraan.”
Gerammel van sleutels. De deur zwaait
open. Voor mij staat André van Aarle, een
betrokken, enthousiast, flexibel, eigentijds, realistisch gelovig mens. „Je mag
de intercom weleens na laten kijken. Je
bent onverstaanbaar.” Even later zitten
we aan tafel en zijn in gesprek in een van
de grote kamers van de pastorie, het domicilie van Van Aarle. We praten over nut,
noodzaak en toegevoegde waarde van
de Gespreksgroep 30+. Een moment van
beschouwende ruimte, rust en bezinning
breekt aan.
6

„Dat dertigers nauwelijks betrokken lijken
bij kerk, geloof en samenleving is niet
vreemd in deze tijd.” Van Aarle schetst
de uitdagingen die mensen tussen de
dertig en veertig in 2016 aan moeten
gaan . „Vaak werken beide partners. Hun
dagritme, kinderen naar de opvang brengen, oppas regelen, het werk dat roept,
zorgen voor ouders of andere familie,
allemaal zaken die aandacht en tijd vragen.” Zondag is voor bijna iedereen het
moment in de week om met elkaar te zijn.
„Voor ons is de zondag heilig”, zeggen
veel 30-plussers die Van Aarle spreekt.
„Vaak de enige dag dat we samen kunnen ontbijten, dat we samen andere
leuke dingen kunnen doen, dat we even
kunnen ontsnappen aan de waan van de
dag, even de accu opladen.” En hoewel
het een andere orde van heiligheid lijkt,

is het verschil met de zondagsheiliging
waar de kerk van spreekt niet opmerkelijk groot. Ontsnappen aan de waan van
de dag, bezinning, tot jezelf komen, de
accu opladen, de kerk biedt het allemaal
blijkt tijdens de ontmoeting met de realistisch bevlogen Van Aarle. De maandelijkse 30+ Gespreksgroep momenten
zijn een aanvulling op en uitbreiding van
de broodnodige rustmomenten in het
menselijk bestaan. Samen spreken over
dagelijkse dingen, samen ontdekken
welke toegevoegde waarde geloof, religie
en de leer van de kerk op de dagelijkse
beslommeringen kan bieden. Dat is waar
deelnemers aan de Gespreksgroep energie opdoen. Dat zijn de bijeenkomsten
waar zij samen denken en praten over
de hedendaagse samenleving. Over hun
invloed als gelovige en lid van de Rooms
Katholieke kerkgemeenschap op de verdeelde samenleving. Dat zijn de bijeenkomsten waar zij een deel van hun kracht
uit putten om de uitdagingen van deze
tijd aan te kunnen. Geïnteresseerd? Kom
dan eens luisteren en meedoen. Informatie over het waar en wanneer krijg je door
te bellen naar 06 – 216 93 267 of mailen
naar diakenvanaarle@hotmail.com.

Aarlanderveen

Bericht uit de pastoraatsgroep
Alweer januari, we kunnen terugkijken
op geslaagde advent- en kerstvieringen.
Helaas is er dit jaar, wegens te weinig
belangstelling, geen kerstspel geweest.
Volgend jaar gaan we het nog één keer
proberen maar als er dan opnieuw weinig animo blijkt te zijn dan gaan we er
definitief mee stoppen.
Ook hebben we in de pastoraatsgroep
afscheid genomen van Esther en Diana.
Nu begint de voorbereiding op de
paastijd, we starten op 10 februari met
aswoensdag. U kunt op zaterdag 6 februari uw oude palmtakjes inleveren bij de
kerk, aan het einde van de viering zullen
deze worden verbrand.
Op zondag 28 februari is de presentatieviering van de communiecantjes van
onze parochiekern. Op zondag 10 april
gaan, voor het laatst op deze manier,
24 kinderen hun Eerste Heilige
Communie doen.
Namens de pastoraatsgroep
Jolanda den Brave

Afscheid
Allereerst de allerbeste wensen voor
het nieuwe jaar, met veel geluk en
gezondheid!
Bij de meeste van jullie zal inmiddels
bekend zijn, dat ik besloten heb om als
lid van de pastoraatsgroep te stoppen. Ik
vind het erg jammer, maar door de positieve ontwikkelingen van mijn bedrijf,
werd het steeds moeilijker om de nodige
tijd vrij te maken om mijn taken voor de
pastoraatsgroep te doen. Ik blijf nog wel
betrokken bij andere activiteiten, zoals
de kinderkerk, Allerzielen en de kerstviering van De Vosseschans.
De afgelopen 2,5 jaar was ik onder
andere de notulist bij de pastoraatsgroep,
we zijn erg blij dat Franka Vaneman deze

functie inmiddels heeft overgenomen.
Mijn andere taken worden voorlopig
overgenomen door de huidige leden
Jolanda den Brave en Colinda Wijfje,
onder begeleiding van Pastor Bosma
(ook Diana van Egmond heeft namelijk
aangegeven te gaan stoppen). Daarnaast
wordt nog gezocht naar uitbreiding van
de groep, dus mocht er iemand interesse
hebben of iemand weten, we horen het
graag!
Ik kijk terug op een zeer leerzame periode, ik heb veel geleerd over alles in en
om de kerk. Daarbij heb ik veel nieuwe,
leuke contacten gemaakt. Hierbij wil ik
graag iedereen bedanken voor de fijne
samenwerking, we komen elkaar vast
nog wel tegen.
Groetjes, Esther van der Salm

Beheercommissie
Dit nummer van Samenstromen is
de eerste in het nieuwe jaar 2016. De
Beheercommissie wenst u alle goeds
voor 2016. Het nieuwe jaar is gestart en
draait al op volle toeren. Wij vragen uw
aandacht voor het volgende:

Kerkbalans
Bij deze Samenstromen vind u weer de
envelop voor de kerkbalans 2016. Een
envelop met het logo van de parochie
H. Clara en het logo van de kerkbalans.
Wij bedanken u voor uw bijdrage in
2015. Van uw bijdrage konden wij de
lopende- en onderhoudskosten van de
kerk en kerkgebouw betalen. Zo blijft
uw kerk een gebouw waar wij samen
komen om te vieren.
Dit jaar vragen wij u (extra) te geven
voor het opknappen van ons kerkhof.
We laten onze dierbaren toch in een
mooie omgeving rusten?
Achterop de brief vind u een samenvatting van het jaar 2015. Het was een

roerig jaar. Veel veranderingen maar ook
veel nieuwe vrijwilligers! Iets voor u?
Wij begroeten u met open armen. Informeer bij het secretariaat of de penningmeester. E-mailadres penningmeester:
pmesman56@kpnmail.nl

Hans Stoop
De bewoner van de bovenverdieping
boven de pastorie heeft ons ondertussen
verlaten. Hij was ook secretaris/notulist
van de beheercommissie, maar vooral
ook de ogen van de kerk en de man die
altijd alles achter de schermen in de gaten hield. Per 1 januari is hij samen met
Rini, zijn vriendin, verhuisd naar Heiloo.
Hierbij nogmaals een bedankje aan hem
voor alles wat hij voor ons en de kerk
heeft betekend. Wij wensen hem en Rini
heel veel geluk in Heiloo.

Gulle giften voor Malawi!
De opbrengst van de kerst- en oudejaarscollecte van afgelopen jaar komt
ten goede aan verloskoffers in Malawi.
Een land waar veel kinderen zonder de
nodige zorg ter wereld moeten komen.
Via Stichting Baby Hope krijgen diverse
kleine ziekenhuizen al kraammaterialen
aangereikt. Van de prachtige opbrengst
van € 1.324,20 zullen er medische middelen aangeschaft worden, welke in
verloskoffers meegaan in het volgende
transport naar Malawi. Zodat artsen
en verpleegkundigen ter plaatse meer
kunnen betekenen voor moeder en kind.
Dank voor uw gulle giften!
Marieke van de Weele-Houdijk,
Stichting Baby Hope

The Passion
Op 20 maart om 19.00 uur zal Lord’s
Voice in de H.H. Petrus en Pauluskerk
in Aarlanderveen een eigentijdse versie
van het lijdensverhaal opvoeren. Vanaf
1 februari zijn hiervoor gratis toegangskaarten verkrijgbaar.
SAMENstromen • februari 2016
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- Lief en leed Overleden
De kaarten kunnen besteld worden per
mail lordsgerrie@gmail.com of afgehaald
worden op Basisschool De Vosseschans/
Anja Poelwijk (Vierambachtsstraat
31, Ter Aar) op de maandagochtend,
dinsdag- en donderdagmiddag, of bij
Mariska de Roos (Noordeinde 11B,
Aarlanderveen) op maandag- dinsdagen donderdagmiddag van 16.00 tot
18.00 uur en na de viering van 14 februari in de kerk. De repetities zijn in volle
gang. Er zijn mooie liedjes uitgezocht.
We hopen dat u allemaal komt luisteren
op 20 maart!

Jubileum Doke Leliveld
Op zondag 22 november jl. heeft Doke
Leliveld ter gelegenheid van zijn 40-jarig
jubileum de ‘Petrus en Paulus’-penning
mogen ontvangen uit handen van pastoor Glas.
Doke was er altijd, zoals hij er na 40
jaar nog steeds altijd is, met grote passie
voor muziek, niet alleen voor orgelmuziek. Maar Doke houdt zich met veel
meer dingen bezig. Zo is hij regelmatig
te vinden op onze sacristie waar hij als
geen ander om weet te gaan met onze
ledenadministratie.

5 december
Wilhelmina Jacoba Aartman-Hijman
10 december		 Annette Adriana Agatha Jolanda Poelen-Kroon
12 december
Maria Johanna Vergeer- Boekhorst

90 jaar
55 jaar
88 jaar

Ook is hij nauw betrokken bij de kerkopenstelling. Als dirigent en organist
van de Cantorij is hij ‘goud waard’.
Daarnaast zijn er nog zoveel andere
dingen, die achter de schermen zijn
aandacht krijgen, of die ‘gewoon’ worden
gedaan, zonder er al teveel woorden aan
te besteden.
Oprecht hopen we, dat hiermee de grote
waardering die iedereen voor hem heeft
op gepaste wijze tot uitdrukking is gebracht . Die eer komt hem toe en is hem
van harte gegund!

Toneelvoorstelling Oldtimers
Zoals u in de vorige Samenstromen
heeft kunnen lezen, zullen de Oldtimers
een aantal voorstellingen geven in het
Dorpshuis in Aarlanderveen.
De voorstelling voor onze eigen parochiekerk is op zondagmiddag 13 maart
om 14.00 uur. Natuurlijk is er weer een
verloting. U kunt zelf ook nog prijzen
en prijsjes inleveren om de opbrengst
zo groot mogelijk te maken. Want met

de opbrengst wordt ieder jaar door het
kerkbestuur weer leuke dingen gedaan.
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.
De Oldtimers zullen u graag verwelkomen op één van deze voorstellingen.
U kunt vanaf nu al de kaarten bestellen
bij de voorzitter.
Tom van Veen, tel. 06 546 58 902,
e-mail tomvanveen@versatel.nl

Jubileum Doke Leliveld , zondag 22 november 2015
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Langeraar

Kinderzegen
Alle ouders die in de afgelopen 2 jaar
hun kindje hebben laten dopen, hebben een uitnodiging gehad voor de
kinderzegen op zondag 7 februari om
12.00 uur. In een korte, kindvriendelijke viering met begeleiding van ons
kinderkoor ‘De vrolijke Noot’ wordt uw
kind gezegend en ontsteken we het licht
op de door u weer meegebrachte doopkaars. Het is een teken dat wij in ons
leven en gezin Zijn licht brandend willen houden. Na de viering wordt u een
kleine lunch aangeboden. U kunt dan
bij een kopje soep en een broodje nog
wat napraten. Heeft u geen uitnodiging
gehad, maar wilt u met uw kind(eren)
naar de viering komen voor de zegen
dan bent u van harte welkom. Meld u
zich dan wel even aan bij het secretariaat: tel. (0172) 60 21 30 of
secr.adrianus@planet.nl

Oproep aan oud-leden van
Vita Nova
In 1968 organiseerde kapelaan van Well
in de Langeraarse kerk een eigentijdse
viering die de naam Beat-mis kreeg.
Met name de jongeren in Langeraar
voelden zich aangesproken door deze
nieuwe vorm van vieren. Er werd een
koor gevormd van 13- en 14-jarigen
en in april 1969 zong het jongerenkoor
voor de eerste keer tijdens een eucharistieviering. Na 30 jaar kwam hier een
einde aan, er waren niet genoeg leden
meer. Toch weten heel veel Langeraarders nog dat het koor er was, omdat
zij zelf of familieleden meezongen
of omdat het inspirerende vieringen
waren. Hoe mooi zou het zijn om met
elkaar nog eens een koor te vormen.
Daarom hierbij een uitnodiging aan alle

oud-leden van Vita Nova om de viering
van de Pinksternoveen met hun zang
te komen ondersteunen. In Langeraar
is die viering waarschijnlijk op maandagavond 9 mei. Het plan is om 3 of 4
keer te oefenen op woensdagavonden.
Helma Zevenhoven wordt de dirigente
en Corina Mank heeft toegezegd om het
koor muzikaal te begeleiden. Als jij mee
wilt doen, meld je dan vóór 1 maart aan
bij Rina de Groot: tel. (0172) 60 43 28
of ba.degroot@ziggo.nl of bij Agatha
van Kints: tel. (0172) 60 90 90 of
wim@vankints.nl We hopen op
een mooie opkomst.
Rina de Groot en Agatha van Kints
(lid werkgroep pinksternoveen)

Inloopochtend in het
Koetshuis
Als we dit schrijven is het nog steeds
heel zacht weer buiten. Maar als het
toch nog gaat winteren zullen wij
zorgen voor een warm ontvangst. Dus
nodigen wij u allen weer uit, om onder
het genot van een kopje koffie of thee,
samen te komen. Op 1 februari bent u
vanaf 10.00 uur welkom in het Koetshuis.

die Langeraar willen vertegenwoordigen
in deze federatiegroep! De groep is onder andere actief met het Vastenproject
en het Adventstijdproject.
Voor verdere uitleg of opgave kunt u
terecht bij Harry van der Hoorn:
harry@vanderhoorn.email

Gast aan Tafel
Al een aantal jaren organiseert de werkgroep diaconie Langeraar het project
‘Gast aan Tafel’. De bedoeling van dit
project is om mensen uit de eigen omgeving te ontmoeten, elkaar wat beter te
leren kennen en een paar uurtjes gezellig samen te zijn. Wij vragen u om in de
vastentijd (10 februari t/m 23 maart)
één of meer gasten uit te nodigen aan
uw eigen tafel. Het is geenszins de
bedoeling om uw gasten een 3-gangen
diner voor te schotelen, iets klaarmaken
wat u zelf lekker vindt is prima.
Wie nodigt u uit?
Misschien iemand die u bij een vereniging of bij de koffieontmoeting in de
kerk weleens spreekt. Of iemand die
u nooit spreekt, maar wel regelmatig

Namens de werkgroep diaconie,
Thea van Dalen en Hennie Lek

Oproep van MOV
De groep Missie Ontwikkeling en Vrede
is dringend opzoek naar 1 of 2 personen

- Lief en leed Gedoopt
6 december
		

Mies Louise Isabel Koeleman (geboren 27-05-15)
dochter van Carlos Trêpa Torres en Krista Koeleman

Overleden
19 december
4 januari

Cornelis Jacobus Valentijn				70 jaar
Jacobus Cornelis Touw				81 jaar
SAMENstromen • februari 2016
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tegenkomt. Kijk in uw eigen omgeving
en spreek die mens aan.
Vertel over dit project, spreek een datum en tijd af en maak er een gezellige
avond van.
Meldt u aan!
Bij aanmelding krijgt u een mooie kaars
met een afbeelding van de H. Adrianuskerk die aan het begin van de avond kan
worden ontstoken zodat duidelijk is dat
dit project vanuit de kerk wordt georganiseerd. Aanmelden kan bij onderstaande leden van de werkgroep. Ook ligt
er, in het weekend vóór de vastentijd,
een lijst achter in de kerk waarop u zich
kunt aanmelden. Wij hopen op gezellige
ontmoetingen voor veel mensen.
Een warme groet van de werkgroep
diaconie Langeraar:
Marrie Akerboom tel. (0172) 60 31 70
of marrie.akerboom@planet.nl
Jany Keijzer tel. (0172) 60 43 33
of jany.kees@ziggo.nl
Agatha van Kints tel. (0172) 60 90 90
of wim@vankints.nl

Vanaf de Adrianustoren
• De vormelingen hebben het mooie bedrag van € 183,75 bij elkaar gespaard voor
de Jan Beenakker Stichting.
• De Adventsactie voor de moeders in Cambodja heeft €578 opgeleverd, ook
daarvoor hartelijk dank.
• Dinsdag 2 februari Maria Lichtmis. U bent van harte uitgenodigd voor de
Eucharistieviering van 9.00 uur in de H. Nicolaaskerk Nieuwveen. Voorgangers
zijn pastor Bosma en diaken Van Aarle en het koor Caecilia zal zingen.
• Op zondag 7 februari staat achter in de kerk de mand voor u klaar voor de
palmtakjes van het afgelopen jaar. Deze worden na de viering verbrand.
• Na de carnavalsfeesten is het op woensdag 10 februari Aswoensdag, het begin van
de 40 dagen durende Vastentijd. We gaan op weg naar Pasen. Om 19.00 uur is er
een Eucharistieviering waarin u het askruisje kunt halen.
• In de vastentijd hangen achter in de kerk de collectebussen voor uw bijdrage aan
het vastenproject.
• Achterin de kerk op de leestafel ligt het inschrijfformulier om uw huispaaskaars te
bestellen.
• De Stille Omgang is in de nacht van 12 op 13 maart. De intentie voor dit jaar is:
‘Jezus-gelaat van Gods barmhartigheid-genadebrood voor u’. U kunt zich opgeven bij het secretariaat: tel. (0172) 60 21 30 of secr.adrianus@planet.nl.
• In de bank in het voorportaal verzamelen we lang-houdbare levensmiddelen voor
mensen die het niet zo breed hebben. Ook voor onze eigen dorpsgenoten.
• Soms zijn er problemen die je zelf niet aankunt, voel je je eenzaam en alleen. In
zulke situaties zijn er mensen die willen helpen. Bel ons secretariaat (0172) 60 21
30, van daaruit wordt gezorgd dat uw vraag bij de juiste mensen terecht komt.
• Wij wensen onze communiecantjes en hun ouders een fijne voorbereiding.

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

Bestuursnieuws van het Federatiebestuur
In de federatie is een samenwerkingsverband van de parochies H. Clara en
H. Franciscus. Het federatiebestuur
wordt gevormd door de pastoor en 2
leden van de beide parochiebesturen.
Formeel worden de besluiten in het
parochiebestuur genomen.
Het federatiebestuur heeft een structuur
in lichte vorm. Zij draagt zorg voor :
•		Het werkgeverschap / personeel
•		Het secretariaat
•		Begroting federatie
•		Rekening en verantwoording federatie
•		Uniform pastoraal beleid gedragen
door het PT
•		Het blad Samenstromen.
•		De website
•		Federatieweek
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De federatie is gevormd omdat wij
voor de 2 parochies 1 pastoraal team
hebben en er dus veel zaken van de 2
parochies gezamenlijk moeten worden
geregeld. Ook is er een gezamenlijk
secretariaat voor het pastorale team, de
parochies en de federatie. De federatie
is nu ruim 4 jaar actief.
Om de continuiteit te waarborgen is
roulatie van de bestuurders noodzakelijk. De bestuursleden zijn in principe
voor 4-jaar benoemd als parochiebestuurder met een herbenoemings optie
van een 2de periode van 4 jaar. Als 1ste
heeft onze penningmeester, Jan Tersteeg, eind vorig jaar afscheid genomen
en hebben wij Gert van den Berg als
zijn opvolger kunnen verwelkomen.

Wij bedanken Jan voor zijn inzet voor
zijn vele werk in de afgelopen jaren
De komende jaren zullen wij een
aftredingrooster moeten maken om te
voorkomen dat over enkele jaren 3 bestuurders gelijktijdig moeten aftreden.
Hein de Jong,
secretaris federatiebestuur

Nieuwkoop
Kinderen in de Kerk
Gezinsviering in Nieuwkoop

Vanuit de pastoraatsgroep
Even een terugblik op de Kerstvieringen:
dit waren allemaal mooie vieringen,
iedereen bedankt hiervoor.
De kerk was prachtig versierd, dank aan
alle vrijwilligers die hiervoor gezorgd
hebben.

We hebben inmiddels een paar bijzondere gezinsvieringen achter de rug:
Kerstavond, Kinderzegen. In februari
is er in Nieuwkoop geen gezinsviering.
Maar…..6 maart wéér een bijzondere
viering: dan zullen de communicantjes
zich aan de parochiegemeenschap voorstellen. We hopen ook dan velen van u te
mogen begroeten!
Werkgroep GezinsVieringen

Op zaterdagavond 19 december werd
er voor het eerst in Nieuwkoop een
kerstwandeling georganiseerd door de
Gemeenschap van Kerken. Een leuk
initiatief en zeker voor herhaling vatbaar.
Ongeveer 400 mensen hebben deelgenomen aan deze wandeling.
Op 1e Kerstdag hebben we na de viering
van 11.00 uur koffie gedronken en elkaar
een Zalig Kerstmis gewenst.
Om 14.00 uur was het bekende kindje
wiegen, altijd een heerlijk feest. Op
oudejaarsavond hebben we het jaar
afgesloten met een viering van woord en
gebed met koor Allegro.

De komende maand is er 2x KinderWoordDienst. Eerst op 7 februari een
“gewone” KinderWoordDienst. En dan
op 21 februari een KinderWoordDienst
waarin we alvast iets gaan maken voor
Palmzondag…….. komen jullie allemaal
meedoen?
De vieringen beginnen om 10.00 uur.
Na de opening gaan de kinderen mee
naar de pastorie. Daar horen zij een
eigen verhaal en praten erover. Tot slot
nog een verwerkingsopdracht.
De KinderWoordDienst is speciaal
voorbereid voor kinderen van groep
1 t/m groep 5 (6).
Werkgroep KinderWoordDienst
Kindje wiegen

Hebben jullie allemaal de prachtige ster
van de KinderWoordDienst in de kerk
zien stralen?
De ster, die het verhaal van Kerstmis
vertelde? We hebben er samen heel fijn
aan gewerkt!

Na een zeer druk bezochte gezinsviering
op kerstavond was het Eerste Kerstdag
’s middags weer groot feest in de kerk. In
een goed gevulde kerk werd het kerstverhaal verteld en nagespeeld. Ook dit jaar
waren weer een vader en moeder bereid
om met hun baby de rol van Jozef, Maria
en Jezus op zich te nemen. Verschillende
kinderen waren verkleed als engel of

Op zaterdagavond 2 januari hebben we
Driekoningen gevierd, met na afloop van
de viering koffie thee en natuurlijk heerlijke driekoningenkoek, gebakken door
Ien. Daarna hebben we nog geproost
met champagne op het nieuwe jaar 2016.
Een nieuw initiatief wat door alle
aanwezigen zeer op prijs werd gesteld.
Wij wensen u allen een gezond en gelukkig 2016 toe.
De pastoraatsgroep Hannie Meier,
Charles Hortshuis, Wilma de Pater,
Liesbeth v.d. Broek, Irma van Eimeren,
Martien van Dam

Kindje wiegen
SAMENstromen • februari 2016
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- Lief en leed Gedoopt
10 januari 		 Fenna, dochter van Anke en Mark Disseldorp
10 januari		 Mees, zoon van Jantine en Rob de Gast

Overleden
31 december 		 Sjaak Groen in ’t Wout 				
herder naar de kerk gekomen. Het was
een drukte van belang. Herder Paul was
ook weer van de partij. Hij was samen
met een ezeltje naar de kerk gekomen.
Ook de drie koningen, mét knecht en
kameel, maakten hun opwachting bij
de stal. Het was er dan ook een drukte
van belang. Na het slotlied mochten alle
kinderen die in de kerk waren even een
bezoekje brengen aan het kindje Jezus in
de stal. Dit hoefde geen twee keer gezegd
te worden!
Jeugdkoor Flos Campi zong ook deze
middag de sterren van de hemel. Het
was weer een ware happening. Groot en
klein heeft dan ook genoten!
Tot slot werd, zoals de laatste jaren
gebruikelijk, een collecte gehouden voor
pater Harry. Hij kan het geld heel goed
gebruiken. Bij het naar huis gaan werden
de kinderen getrakteerd op kerstkransjes, we vierden tenslotte de verjaardag
van Jezus!
Heeft u het dit keer gemist? Noteer alvast
in uw agenda:
25 december om 14.00 uur, Kindje
Wiegen. U bent alvast van harte uitgenodigd! Het is echt de moeite waard.
Werkgroep Kindje Wiegen

Eerste Heilige Communie
Woensdag 10 februari starten een aantal
kinderen met het project rondom de

77 jaar

Eerste Heilige Communie. Zij werken
samen aan het project “Blijf dit doen”.
Op zondag 6 maart gaan zij zich, tijdens
een gezinsviering, aan de parochianen
voorstellen. Op zondag 17 april zullen
zij, tijdens een extra feestelijke viering,
voor het eerst het brood van Jezus ontvangen.
Werkgroep Eerste Heilige Communie

Flos Campi
Na een paar bijzondere vieringen in onze
eigen kerk (Kerstavond, Kindje Wiegen,
Kinderzegen) gaan we zondag 14 februari weer een keer zingen in de Ursula-kapel in Nieuwveen. We streven ernaar om
2x per jaar de viering van de bewoners
van Ipse de Bruggen in Nieuwveen op
te luisteren met onze liedjes. Het is elke
keer weer een bijzondere ervaring! Deze
viering begint om 10.30 uur. Wij hebben
er zin in!

Er is nog steeds plek voor nieuwe leden!
Dus….zit je in groep 4 of hoger en vind
je zingen leuk? Kom dan op dinsdagavond eens een keer meedoen met ons!
Je bent van harte welkom! We repeteren
in het Parochiehuis aan de Dorpsstraat
van 19.00-20.00 uur.
Bestuur en leden Jeugdkoor
‘Flos Campi’ Nieuwkoop

Mariakapel
Dat onze kerk een mooie Mariakapel
heeft is bij de meesten van u wel bekend.
12

Er worden bij elke viering heel wat kaarsen bij Maria opgestoken.
Toch zijn er ook mensen die niet weten
dat de kapel elke dinsdag- en donderdagochtend geopend is. Dat staat ook
elke keer vermeld op het tussenblad in
Samenstromen, maar soms lezen we
daar overheen.

U kunt dan via de zij-ingang van de kerk
naar binnen. Meteen rechts zit de deur
naar de Mariakapel, die normaal op slot
is. Het hek in de kapel is ook op slot. U
kunt dus niet de kerk in.
Als u iemand wilt spreken dan kan
dat ook, maar dan zult u even moeten
aanbellen bij de pastorie. Op dinsdag- en
donderdagochtend is het secretariaat
namelijk ook geopend.
Om duidelijk te laten zien dat de kapel
open is, hangen we tijdens de openingsuren een bordje op, zodat u en de
toevallige voorbijganger, kan zien dat de
kapel open is en best een bezoekje waard
is. Niet alleen vanwege de mooie glas in
lood ramen en het mooie Mariabeeld en
de mooie door Leo van Klink geschilderde achtergrond, maar ook om een
kaarsje aan te steken en even te bidden
bij Moeder Maria.
Altijd een goede reden om even in deze
jachtige tijd binnen te lopen en rust te
vinden!
Rob Aupers

Nieuwveen
Voorbereiding Eerste Heilige
Communie gestart

Kinderzegen
Maria en Jozef gaan met Jezus op weg
naar de tempel in Jeruzalem om Gods
zegen te ontvangen. Ook wij willen vragen om Gods zegen over onze kinderen.

Op zondag 24 april doen de kinderen
uit Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven samen hun Eerste Heilige Communie. Zij stellen zich aan u voor op 13 februari om 19.00 uur in de Nicolaaskerk
te Nieuwveen. In de maanden maart en
april, komen zij iedere vrijdag bijeen
om zich voor te bereiden. Wij wensen
alle kinderen een plezierige en leerzame
voorbereiding toe!
Werkgroep Eerste Heilige Communie

Jubileumjaar
Het jubileumjaar begint op zijn einde te
lopen. In november en december waren
er nog twee succesvolle activiteiten:
De kerststallententoonstelling trok wel
282 bezoekers (waaronder een schoolklas) die genoten van de vele, afwisselende kerstgroepen en –stallen. Elke
middag kwam organist Jan van der
Heide zorgen voor een sfeervolle kerk,
met kerstliederen op het orgel.
Het kerstconcert van Caecilia en
Cantare zorgde voor een volle kerk. De

bezoekers genoten van de Christmas
Carols die door de koren vol overgave
gezongen werden. Dit alles onder de
bezielende leiding van Theo van Dijk.
Wat nog volgt:
• De Zandtovenaar op 28 februari om
14.00 uur en 15.30 uur. Voor beide
voorstellingen zijn nog kaarten te
koop.
• Een feestelijke afsluitingsviering van
het jubileumjaar op zondag 6 maart
met de koren Caecilia en Canta Libre.

Afsluiting jubileumjaar
H. Nicolaas
Op 28 februari zal het 150-jarig jubileum van de parochiekern H. Nicolaas
worden afgesloten met twee voorstellingen van de zandtovenaar (Gert van der
Vijver). Hij is vooral bekend geworden
door zijn bijdrage aan tv uitzendingen
met Pasen en Kerstmis. Deze voorstellingen zijn bijzonder leuk voor iedereen.
Van jong tot oud genieten ervan. De
voorstellingen zullen worden gehouden
in de H. Nicolaaskerk in Nieuwveen om
14.00 uur en om 15.30 uur.
Kaartjes hiervoor kosten € 5,00 en zijn

UITNODIGING
PEUTER -KLEUTERVIERING
Zaterdag 6 februari 2016
om 12.00 uur
St. Nicolaaskerk te Nieuwveen
Na afloop van de viering is er een
lunch. Als u wilt deelnemen aan de
lunch wil ik u in verband met de
organisatie, vragen dit zo spoedig mogelijk door te geven via e-mail adres
heemskerk0101@gmail.com . Geeft u
hierbij de naam van uw kind(eren),
het aantal volwassenen en uw telefoonnummer door.
Diana Heemskerk, pastoraatsgroep

Het kerstconcert van Caecilia en Cantare
SAMENstromen • februari 2016
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- Lief en leed Overleden
5 januari

Corrie van den Berg-Hoogervorst 		87 jaar

te koop op de volgende adressen:
Secretariaat H. Nicolaas (elke donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur)
Riet Spekman, Meeuwenplein 2,
Nieuwveen (0172) 53 73 67
Annet Hoogenboom, Schoterhoek 23,
Nieuwveen (0172) 53 99 31
Karin Verlaan, Roggeveldweg 23,
Nieuwveen (0172) 53 73 62

Fotowedstrijd Jubileum
150 jaar Heilige Nicolaaskerk
U kunt nog tot eind maart foto’s insturen over feestelijke gebeurtenissen en
andere momentopnames in en rond de
kerk. Bent u vrijwilliger? Maak dan eens
een foto van uw groep en de werkzaam-

heden die uitgevoerd worden. Dat mag
best eens gezien worden! Want u bent
onbetaalbaar!
Rond de kerk zijn ook best mooie foto’s
te maken, bijvoorbeeld de Nicolaashof
in de winter. De Nicolaashoeve op de
Hogedijk. Vanaf het Nicolaaspad bruggetje heb je er mooi zicht op.
De Nicolaasschool, Nicolaas boys, Mettenburcht. Nicolaas is alom vertegenwoordigd in Nieuwveen.
Ook in de Oudheidkamer. Daar is de
expositie over 150 jaar geschiedenis van
de kerk. Prachtig om te zien, en ook om
een foto van te maken.
Op 23 en 31 januari is er een stamppot
en snertbuffet voor alle vrijwilligers.

Op zondag 28 februari komt de echte
zandtovenaar. Wat een feest!
Maak een keuze, maak een foto.
Lever de foto’s digitaal of afgedrukt in
bij Speedshop Dorpsstraat 12 te Nieuwveen of via nieuwveen@speedshop.nl
Er zijn leuke prijzen en.....
de eeuwige roem!

Winter
Winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder zon.
En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
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Foto Hans Pietersen

is het nooit volledig duister, nee

Noorden

Nieuwjaarswens
Voor het nieuwe jaar wensen we je:
Tijd om van de kleine dingen te
genieten
Rust om stil te staan bij mooie
herinneringen
Sterkte om tegenslagen te overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen
Een glimlach om elke dag mee te
beginnen

Martinus deelt mee…..
Op het moment dat ik dit stukje schrijf
zijn de kerstspullen weer opgeruimd.
We hebben kunnen genieten van een
prachtige kerststal. Verderop leest u een
dankwoordje van de kerststalbouwers.
Op Kerstavond was er een mooie viering met samenzang en Eerste Kerstdag
werd de viering opgeluisterd met de
twee koren van onze parochiekern,
Cantabo en Waimbaji. Kindje wiegen
vond dit jaar op Tweede Kerstdag plaats
en werd door velen bezocht. Traditiegetrouw werd op Oudejaarsdag het
jaar afgesloten met een gebedsviering,
waarna we elkaar, onder het genot van
een glaasje glühwein en een oliebol,
alvast het beste wensten voor een heel
nieuw jaar.
Op dit moment is het buiten grijs en
grauw en de winter laat op zich wachten. Maar als deze Samenstromen bij u
op de mat valt, is het misschien wel heel
anders of krijgen we nog wel een witte
Pasen? Het paasfeest valt erg vroeg.
Woensdag 10 februari is het Aswoensdag. Het is het begin van de veertigdagentijd, wat staat voor boete en bekering. As staat ook voor vruchtbaarheid,
want daar waar brand is geweest, is de
grond erg vruchtbaar. Het staat ook
voor een nieuw begin en schoon schip
maken met God. In Noorden is er op
deze dag een viering om 9.00 uur, geleid

Ziekenzalving
door diaken van Aarle. U kunt dan het
askruisje ontvangen. Gelukkig worden
we niet meer met as bestrooid, zoals bij
Johannes de Doper. Kunt u overdag niet
bij de viering aanwezig zijn, dan is er ’s
avonds gelegenheid om het askruisje te
ontvangen tijdens de viering in Langeraar. Vanaf 23 januari kunt u achter in
de kerk uw palmpaastakjes inleveren.
Vanaf de eerste zondag in de vastentijd
zijn er achter in de kerk weer meditatieflyers beschikbaar met mooie teksten
voor bezinning.
Zondag 21 februari is er om 12.00 uur
de kinderzegen. U bent natuurlijk van
harte welkom in deze viering waarin de
kinderen die in de afgelopen periode
geboren zijn, gezegend worden. Ook
worden de doopschelpjes uitgedeeld.
De pastoraatsgroep Noorden

Voorbereiding Eerste
Communie gestart
Op zondag 24 april doen de kinderen
uit Noorden, Nieuwveen en Zevenhoven samen hun Eerste Heilige Communie. Wie hun Eerste Communie gaan
doen, kunt u zien op zaterdagavond
13 februari, 19.00 uur in de H. Nico-

laaskerk te Nieuwveen. Dan stellen zij
zich aan u voor. In de maanden maart
en april komen zij iedere vrijdag bijeen
om zich voor te bereiden. Wij wensen
alle kinderen een plezierige en leerzame
voorbereiding toe! Heeft u vragen over
de Eerste Communie, neemt u dan
contact op met de werkgroep.
Jacqueline Pietersen uit Noorden: bartjacqueline@casema.nl / 06 29 17 20 16
Angela Pietersen uit Zevenhoven:
mark.angela@ziggo.nl / 0172 537973
Karin Keijzer uit Nieuwveen:
martin-karin-lars@hetnet.nl /
0172 538531

Terugblik Ziekenzalving
Vrijdagmorgen 13 november hebben
27 parochianen gezamenlijk het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen
in de Rietzanger. De gebedsviering
met handoplegging en zalving van
hoofd en handen door pastor Bouke
Bosma maakte diepe indruk. Er werd
om kracht en zegen gevraagd, alsmede
vertrouwen en vrede in je hart op je
verdere levensweg. Onder de inspireSAMENstromen • februari 2016
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H. Clara parochie

Hand op mijn hoofd
Adem die mij draagt,
adem die mij bezielt,
adem,
aandacht van de Eeuwige.
Licht dat mij trouw is,
licht waar ik in woon,
licht van de beginne,
lichtend aangezicht.
Stem die mij noemt,
stem die mij zin geeft,
mij onvergetelijk maakt,
stem uit de hemel.
Hand die mij vond,
hand die mij bevrijdt,
hand op mijn hoofd,
hand die mij zegent.
Hans Bouma

rende leiding van diaken André van
Aarle, die mede voorging, werd er goed
meegezongen! We hebben voor pater
Dirk Koster gebeden om kracht in zijn
moeilijke levensfase. Emmie las de eerste lezing voor en een toepasselijk gedicht van Hans Bouma “Hand op mijn
hoofd”. Gesterkt, getroost en bemoedigd
door het vreugdevolle Sacrament van de
Ziekenzalving, werd er met elkaar nagepraat onder het genot van een kopje
koffie of thee. Wij kunnen terugzien
op een mooie, ontroerende viering. De
Werkgroep Diaconie en Ziekenbezoek
dankt iedereen die een steentje heeft
bijgedragen.
Emmie Tersteeg

Kerststal
De kerststal is weer afgebroken. De
afgelopen weken zijn er meer dan 350
mensen komen kijken. Dit kwam ook
16

Kindje wiegen
door het matinee concert dat het koor
Cantare uit Mijdrecht op zondag 27
december heeft gegeven. Ook tijdens de
boekpresentatie van Pater Koster hebben we veel complimenten gekregen.
Mede door onze sponsors: Lek tuinmaterialen, die elk jaar weer een korf met
stenen komt brengen en weer ophalen,
Ruhe varens, waar we varens voor een
leuk prijsje kunnen kopen, Bloemenhuis Pietersen, die onze bestelling bijna
verdubbelt zonder extra kosten, Hoogenboom hedera ’s, die de planten gratis
meegeeft, de Groot cyclamen, ook daar
voor een leuk prijsje prachtige planten
en tenslotte La Pura Vida in Woubrugge
waar zoveel planten voor ons klaarstaan
dat we ze nooit allemaal zouden kunnen
gebruiken. Allemaal hartelijk dank.
Wij zijn dringend op zoek naar een
opslagplaats waar het hout voor de
kerststal opgeslagen kan worden. Wie
weet iets voor ons???
Hartelijk dank voor de vele complimenten en hulp, ook van de vrijwilligers die
’s middags in de kerk waren en Marcel
van Capel. Hopelijk tot volgend jaar!

Kindje Wiegen 2015
We hebben een zeer geslaagd Kindje
Wiegen achter de rug. De kerk was goed
gevuld met mensen en kinderen die van
het verhaal hebben genoten. Wij willen
nogmaals iedereen bedanken die dit
mogelijk heeft gemaakt. Familie Van
Koert voor de mandarijnen, Verhaar
voor de strobalen en Wout van der
Zwet, Harry Leliveld en Jan Aartman
voor het opbouwen van het huisje.
Pauline van Capel en Kim Kas voor het
schminken en Maaike v/d Peet voor
het fotograferen. Daarnaast bedanken
we ook meester Baas en Sasha Verhaar
voor het voorlezen. Natuurlijk Els en
Eric met hun dochtertje Elma, die mee
wilden spelen in het kerstverhaal als Jozef, Maria en het kindje Jezus. En verder
alle andere spelers die een rol hebben
gespeeld. Jullie deden het fantastisch,
we hebben van jullie genoten! Op naar
volgend jaar dan hopen we weer veel
mensen te zien op tweede kerstdag.
Werkgroep Kindje Wiegen

Jan en Ans van Capel

- Lief en leed Overleden
23 december 2015

Adriaan Arie Kwakkenbos 		

82 jaar

Zevenhoven

Van de BCP
Wat gaat er veel voorbereiding aan
vooraf, maar wat blijkt de decembermaand toch elk jaar weer snel voorbij te
zijn. Inmiddels hebben de beelden van
de kerstgroep weer onderdak gevonden
op de zolder, zijn alle prachtige bloemstukken verwelkt en vervangen door
verse bloemen en gaat alles weer z’n
gewone gangetje.
Op zaterdag 19 december begonnen
we met een gezellige bijeenkomst voor
peuters, kleuters en wat grotere kinderen. De viering rond de lege stal en het
knutselen waren dit jaar samengevoegd
tot één sfeervolle bijeenkomst. De allerkleinsten mochten dit jaar een eigen
stal vullen met een uitgebreide (gehaakte) kerstgroep en de grotere kinderen
mochten helpen met het plaatsen van
de stenen beelden in de kerststal, nadat
door Rosa een mooi kerstverhaal was
verteld. Het knutselen was zoals elk jaar
weer reuze gezellig en nadat de kinderen getrakteerd waren op een heerlijk
broodje knakworst, ging iedereen voldaan op huis aan.
Een dag later was het de beurt aan Crescendo dat met haar optreden toch weer
een grote groep mensen bereid vond
de gang naar onze kerk te maken, om

Alleenstaanden maaltijd
daar te luisteren naar heerlijke kerstmuziek. De kerstvieringen in onze kerk
waren goed bezocht. Koor Caecilia beet
het spits af met een prachtige viering.
Koor Revival nam de nachtmis voor
zijn rekening in een bijna volle kerk. Na
afloop was er voor de aanwezigen een
heerlijk glaasje glühwijn. De volgende
ochtend, op Eerste Kerstdag, was er een
gezellig samenzijn in onze Orangerie.
Zo’n vijfentwintig mensen schoven aan
voor een kerstontbijt. Het betrof hier
een initiatief van de pastoraatsgroep en
pastor Hoogenbosch om te kijken of er
enthousiasme bestond voor zo’n ontbijt
onder mensen die de kerstdagen alleen
moeten opstarten. Op onze oproep, die
we richtten aan ruim 90 personen, reageerde toch zo’n 25% positief. Hieruit
menen wij op te mogen maken, dat dit
gezellige kerstontbijt voor herhaling
vatbaar is. Voor wie dat wilde, was er
na het ontbijt nog de gelegenheid om
de familieviering mee te vieren met het
gelegenheidskinderkoor. Zo vierden we
met een groot aantal mensen Kerstmis
op verschillende manieren.
Op 3 januari vierden we de Openbaring
van de Heer, Driekoningen. In een fees-

telijke eucharistieviering, die muzikaal
omlijst werd door koor De Horizon uit
Nieuwkoop, sloten we de kersttijd af.
De Horizon oogstte veel complimenten
met hun heldere zang. Dit bezoek was
voor herhaling vatbaar, vonden velen.
Aan het einde van de viering werd het
driekoningenbrood uitgedeeld. Wie een
boon vond in zijn stukje brood, werd
gekroond tot koning. Grappige bijkomstigheid was wel dat in elk van de drie
broden drie bonen waren gestopt, wat
het aantal potentiële koningen op negen
bracht. De koningen die wel gekroond
werden, ontvingen een lekkernij van
Dirk Janmaat en na de koffie met krentenbrood proostten we op het nieuwe
jaar. Zoveel activiteiten, met zoveel
inzet van velen, doen ons als bcp beseffen dat we apetrots mogen zijn op onze
vrijwilligers. Zonder hen zou het vieren
lang niet zo feestelijk zijn geweest. Bedankt daarvoor!

PCI in de aanloop voor kerst
Vlak na de Sinterklaas hebben we
kerstkaarten geschreven, kerstpakketten gepakt en presentjes gemaakt voor
diegenen die wat extra aandacht nodig
hadden binnen onze parochiekern.
SAMENstromen • februari 2016
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H. Clara parochie
Wanneer we de pakketten en presentjes
rondbrengen, wordt dit altijd wel gewaardeerd door de mensen. Een praatje
en even de aandacht geven is misschien
nog wel belangrijker. Het rondbrengen
wordt gedaan door de mensen van de
PCI zelf, en dit doen we al heel wat jaren. Het is leuk werk, maar ja als je vier
of acht jaar er op zit in het bestuur dan
moeten we plaats maken voor nieuwe
leden. Wij zoeken nog een vervanger
voor onze penningmeester en in de
nabije toekomst zijn er nog meer leden
die de PCI moeten verlaten. Wie zich
geroepen voelt kan contact opnemen
met de voorzitter van de PCI. Zo kunnen we er toch voor zorgen dat de PCI
dit werk kan blijven doen.
Ina Tersteeg, voorzitter PCI,
telefoon 0172 537 172

In vuur en vlam…
Op zaterdagavond 6 februari vieren we
in de kerk van Zevenhoven het sacrament van het Heilig Vormsel. Pater L.
van Ulden ofm zal, namens de bisschop,
het Vormsel toedienen. Veertien jongens en meisjes uit de kernen Noorden,
Nieuwveen en Zevenhoven hebben zich
er op voorbereid.
In vijf gezellige bijeenkomsten hebben
ze zich verdiept in ons geloof. Geleerd
dat de Heilige Geest de helper is, om
wie je steeds kunt bidden. Ontdekt dat
contact met God ontstaat als je luistert
of gewoon zegt in je gebed, wat je voelt.
Dat Jezus een droom had over de mensen en de wereld en die droom wilde
waarmaken. Dat ons geloof in God,
een vuur is dat mensen verwarmt en
in beweging zet. Dat je als gedoopte en
gevormde jongen of meisje leerling bent
van Jezus Christus.
Het Vormsel ontvang je als een ge-

Voorbereidingen op het Heilig Vormsel
schenk én het is ook een opdracht.
De opdracht om in jouw leven, hier in
Zevenhoven, Nieuwveen of Noorden
te bouwen aan het rijk van God, een
rijk van liefde en rechtvaardigheid.
We wensen jullie een mooie vormselviering toe.

Jacqueline Pietersen uit Noorden:
bartjacqueline@casema.nl, 06 29172016
Angela Pietersen uit Zevenhoven:
mark.angela@ziggo.nl,0172 537 973
Karin Keijzer uit Nieuwveen:
martin-karin-lars@hetnet.nl,
0172 538 531.

Diaken André van Aarle, pastor Marjo
Hoogenbosch en Rosa van Mastwijk

Vastenproject Oeganda:
met Sobere maaltijd en
plantenverkoop

Voorbereidingen op Eerste
Heilige Communie van start
Op zondag 24 april doen de kinderen
uit Zevenhoven, Noorden en Nieuwveen samen hun Eerste Heilige Communie. Dit mooie feest zal plaatsvinden
in de kerk van Noorden. Op zaterdagavond 13 februari zullen de kinderen
hun projectboek ontvangen in de
eucharistieviering in Nieuwveen. Dan
stellen zij zich gelijk aan u voor. Daarna,
in de maanden maart en april, komen
zij iedere vrijdag bijeen om zich voor te
bereiden. Wij wensen alle kinderen een
gezellige en leerzame tijd toe! Als u nog
vragen hebt, kunt u contact opnemen
met de werkgroep.

- Lief en leed Gedoopt
17 januari
14 februari

Fos Koeleman
Vinzz v.d. Linden

Overleden
6 januari
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Klara Hillegonda Cornelia de Groot-Lenting

84 jaar

Het project van dit jaar ligt in Oeganda.
Onze projectpartner, caritas-instelling
Socadido, helpt de gemeenschappen
met het onderricht in landbouw en irrigatietechniek. Voor dit project zullen de
vormelingen op vrijdag 26 februari hun
uiterste best doen om een mooie sobere
maaltijd voor hun gasten te maken. Op
deze avond serveren zij verschillende
soorten zelfgemaakte soep, brood en
fruit. Ook dit jaar komt de opbrengst van
de maaltijd ten goede aan het vastenactieproject. U bent vanaf 17.30 uur van
harte welkom, rond 18.00 uur begint de
maaltijd. Dus als u wel in bent voor een
sobere en gezellige maaltijd, dan kunt u
zich opgeven via het inschrijfformulier
achter in de kerk. Schrijf op tijd in want
vol=vol!!! We zien u graag op 26 februari
in de Orangerie!!!
De plantenverkoop begint op zondag
13 maart. Extra collecte op zondag 14
februari en zaterdag 19 maart. Natuurlijk staat achter in de kerk de bekende
melkbus.
De vormelingen en de MOV

Hoogmade/Woubrugge

Uit de pastoraatsgroep
In Memoriam pater Willem
Hubertus Happel o.f.m.
Pater Willem Hubertus Happel, iedere
parochiaan uit Woubrugge en Hoogmade heeft zijn eigen herinnering aan
hem. Als bestuurslid van het toenmalige parochiebestuur herinner ik hem
als een bevlogen pastoor. Hij zette met
veel energie het werk voort van zijn
voorganger F. Schoonebeek. Toen Jan
Schoonebeek (broer van Ferry) hoorde
dat Willem bij ons zou komen, zei hij:
“Daar mogen jullie erg blij mee zijn,
want ik denk dat hij bij jullie past”. Dat is
al die jaren zo gebleken, ook al was Willem een heel ander mens dan Ferry. We
zien hem bijvoorbeeld nog fietsen op
zijn sportfietsje. Hij hield van voetbal.
Een man van vlees en bloed, van emotie.
Maar wie kan er met meer recht spreken
over Willem dan Anne Marie Mentrop?
Anne Marie is, zolang ik Willem kende,
zijn steun en toeverlaat en was vooral de
laatste jaren zijn lieve maatje door dik
en dun, en in voor- en tegenspoed, zo is
maar al te duidelijk gebleken. In onderstaand stuk van Anne Marie mogen we
nog even dicht bij Willem komen.
Paul Wolvers, voorzitter bcp
Citaat uit de toespraak van Willem
tot de mensen in Leiden bij zijn
aanstelling daar:
“Ik heb een verhaal voor iedereen die
aan mijn geestelijke zorg is toevertrouwd. Dat verhaal, daar leef ik van.
Dat moet ik doorgeven en aanpassen.
Het is het verhaal van het Rijk van God
dat op de wereld moet komen. Dat is
mijn enige bagage! Ik zal niet met een
bezem door de parochie gaan. Alleen:
ik geloof in dat verhaal. Het is bekend,
maar ik verwoord het op mijn eigen manier. Ik zal het handen en voeten geven

voor de kerkelijken en de onkerkelijken
en in de oecumene. De boer op gaan
met het verhaal van de Levende dat je
levend moet houden.”
Een medebroeder typeerde hem in een
interview als volgt: “Een meter zeventig,
gedrongen, een indruk van kracht en
een stem die daar precies mee overkomt.
Niemand die Willem Happel meemaakt,
zal doen alsof hij er niet is. Hij is bezield
en voor veel mensen een stimulans –
voor anderen een doorn in vlees - maar
hij staat ergens.” Na een nare periode
in zijn leven is het met de gezondheid
van Willem eigenlijk nooit meer goed
gekomen.
De man die verbaal zo sterk was, moest
vaak naar woorden zoeken en gebruikte
ook regelmatig de verkeerde woorden.
Soms maakte hij de mooiste omschrijvingen om toch duidelijk te maken wat
hij bedoelde. Na korte tijd gewoond
te hebben op het Europaplantsoen in
Hoogmade, verhuisde Willem in juni
2010 naar Verzorgingshuis St. Joseph in
Alphen aan den Rijn. In diezelfde periode werden er meer lichamelijke klachten gevonden en de levensverwachting
was toen één tot anderhalf jaar. Het
werden er op één maand na vijf! Op
17 januari 2012 ging hij naar verpleeghuis Rhijndael in Koudekerk aan den
Rijn. Dankzij de warmte, aandacht en
uitstekende verzorging heeft hij het hier
heel goed gehad en Rhijndael werd zijn
thuis. Hij genoot van de vele wandelingen in de natuur en de fietstochten die
Theo (Hoogeveen) met hem ondernam
o.a. naar Hoogmade. Maar langzaam
verslechterde zijn conditie nog verder.
Hij sliep steeds meer, maar als hij wakker was wilde hij van alles ondernemen.
Het was nog maar de vraag of hij zijn
80e verjaardag op 6 november j.l. zou
halen. Maar het is hem gelukt. Na deze
verjaardag op spetterende wijze – des
Willems – met de medebewoners van
zijn afdeling, een paar trouwe bezoekers

en een accordeonist te hebben gevierd,
was hij helemaal op. In de rolstoel zitten
was hem al te veel en tenslotte, twee
weken voor zijn overlijden, kwam hij
zijn bed niet meer uit. Wel bleef hij tot
de dag voor zijn overlijden nog grapjes
maken en zijn dankbaarheid uiten. Uiteindelijk, in de ochtend van 7 december
en in het bijzijn van twee verzorgenden
en Anne Marie gleed Willem heel kalm
de andere wereld in.
Voor allen die hem goed hebben gekend
wil ik tot slot zeggen: “Wanneer u aan
hem denkt, moge uiteindelijk de tranen
van het lachen het winnen van de tranen van verdriet.”
Anne Marie Mentrop

Kadootje
De kerst-familieviering draaide rond
het thema “Kadootje”. Kinderen speelden het kerstverhaal waarin er steeds
een kadootje mocht worden uitgepakt.
In het kind van Bethlehem ontvingen
we het grootste geschenk: God zelf,
zijn liefde geldt iedere mens. Dat kind
nodigt ons uit om op onze beurt een
cadeau te zijn voor elkaar.
In de voorbereiding op Kerstmis hebben
we bijgedragen aan de adventsactie voor
het project in Nepal. Rond de kerstvieringen hebben we u aangemoedigd om
een kado mee te brengen voor mensen
dichtbij die in de knel zitten, namelijk
de mensen die wekelijks afhankelijk zijn
van de hulp van de Voedselbank.
Achterin de kerk stond een rij bloemencontainers om de goede gaven in te
verzamelen. Na de kerstdagen konden
we onze rijke vracht van twaalf gevulde
containers overdragen aan de vrijwilligers van de Voedselbank. Zij waren daar
heel blij mee.
De pastoraatsgroep, Nico Koot, Connie
Koeleman en pastor Marjo Hoogenbosch
SAMENstromen • februari 2016
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H. Franciscus parochie
Leven in Gods licht
We hebben met Kerstmis de geboorte
van Jezus gevierd. Dat prille begin van
het leven in de stal van Bethlehem verrast ons ieder jaar weer. Samen met de
herders en de koningen hebben we ons
verwonderd over het nieuwe leven.
En nu?
Nu staan we midden in dat leven, met
vallen en opstaan, met zijn goede en
met schaduwkanten. In de verhalen van
het evangelie zien we al die lagen van
het leven. Mensen in hun werk, vissers
en tollenaars…, mensen in hun persoonlijk leven, de vreugde van de liefde
en het verdriet van verlies…, mensen in
hun succes en hun falen…, mensen in
hun relatie tot God, vromen en heidenen…
In de veertigdagentijd nemen we nadrukkelijk ruimte en tijd om te zien hoe
we in het leven staan. In hoeverre het
ons lukt om Gods rijk nabij te brengen.
Zes weken de tijd om onze band met
God en Christus te vernieuwen door
deel te nemen aan de zondagse vieringen, de vastenactie en wat soberder te
zijn in alles wat we tot ons nemen.
We beginnen de vastentijd op woensdag 10 februari. ’s Morgens om 9.30 uur
zullen we met een askruisje duidelijk
maken dat het ons ernst is. Pastoor
Glas gaat voor in de eucharistieviering
die muzikaal ondersteund wordt door
muziekgroep “Nostalgie”.

Happiness is LEF
Vanaf 1 januari 2016 is de naam van
vrouwenkoor Happiness veranderd in
LEF, dat staat voor Liturgisch Ensemble
Femina. Daarmee kan geen discussie meer ontstaan over de functie en
samenstelling van het koor. LEF bestaat
momenteel uit 13 stemmen. De maximumbezetting is 16 stemmen. Er is

inspiratie
Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol,
fantastisch?
Maar, wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen zich bij
jou niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.
Die is niet in sommigen van ons; die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen
toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn bevrijdt onze aanwezigheid
vanzelf anderen.

nog plaats bij de alten 2 en de sopranen
1. Het repertoire is afgestemd op de
Nederlandstalige liturgie. Voor muzikale
omlijsting van de meditatieve liturgie
voert LEF ook eigentijds Engelstalig
repertoire uit. Voor toelating is een
stemtest is verplicht. LEF repeteert op
maandagavonden van 20.45 uur tot
21.45 uur. Medewerking aan liturgische vieringen in Hoogmade worden

- Lief en leed Overleden
7 december		 pater Willem Hubertus Happel			80 jaar
1 januari
Theodorus Adrianus Maria Colijn 		
80 jaar
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per half jaar gepland in overleg met de
werkgroep koren van de BCP O.L.V.
Geboorte De Goede Herder. Meedoen
met een leuke club liturgisch betrokken zangers? Bel 06 22916812. Dirigent
Roelf Scholma informeert je graag over
alles wat met LEF te maken heeft.

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Nieuws van het Kinder- en
Tienerkoor
De kerstvakantie was welverdiend voor
het Kinder- en Tienerkoor.
Het was een drukke periode, naar de
Ursula, naar Aarlanderveen voor de
benoeming van de acolieten en ja, ook
een echt sfeervol kerstconcert in onze
eigen kerk met Drumfanfare Mavileo.
Mavileo speelde een aantal eigen nummers en het koor zong een aantal eigen
liedjes, maar iedereen keek uit naar koor
en fanfare samen.
Best spannend allemaal, want die
blazers kunnen heel veel geluid maken!
Gelukkig konden de blazers ook heel
mooi zachtjes spelen en met een klein
beetje versterking klonk het samenspel prachtig! De klassieke kerstliedjes
werden gezongen, maar ook de wat
populairdere kerstliedjes passeerden de
revue. Allemaal onder de leiding van
Marina van Dam en Wim van Klink.
Het publiek genoot en ging met een
echt kerstgevoel naar huis.
Op Eerste Kerstdag was het heel druk
in de kerk. De werkgroep Jeugd had een
nieuw kerstspel. Opa en een herderskind op zoek naar het Kindje Jezus. Een
huilend Kindje vonden zij in de stal,
maar toen het herderskind zijn hart gaf,
begon het Kindje te lachen….en daarna
heeft het tot en met de zegen heerlijk
naast het altaar geslapen!

Mavileo
De komende periode wordt er weer
gezongen op 31 januari bij de Kinderzegen door het Kinder- en Tienerkoor. Op
6 februari zingt alleen het Tienerkoor!
Ook bijzonder! Op 20 februari is er een
playbackavond en op 28 februari zingt
het koor in de Woudse Dom.
Kortom, het koor is lekker bezig. Wil
jij ook mee komen zingen? Je bent van
harte welkom op dinsdagavond om
18.30 uur.

Onze vier
In het afgelopen najaar heeft een 16-tal
wat oudere misdienaars zich op Vronesteijn verdiept in het functioneren als
acoliet tijdens de vieringen in een van
onze parochiekernen.
Dit weekeinde stond onder de bezielende leiding van onze oud-pastoor W.
Broeders.
Het geslaagde weekeinde heeft geleid tot
het uiteindelijk inzegenen en benoemen
van deze 16 jongeren tot acoliet. Een
en ander geschiedde tijdens een feestelijke eucharistieviering in de Petrus- en

Pauluskerk in Aarlanderveen op zondag
6 december 2015.
Van deze 16 jongeren kwamen er 4 uit
onze parochiekern St. Jan de Doper,
en deze vier, te weten Kylian van Dam,
Sjoerd van de Geest, Merel van de
Hoorn en Maurits Snoek, werden in de
viering van 3 januari 2016 door pastoor
Glas aan de parochianen voorgesteld.
Tevens werd de parochianen uitgelegd
wat de taken zijn van een acoliet: het
begeleiden van de jongere misdienaar,
het gereedmaken van de altaartafel vóór
de offerande, alsmede het assisteren bij
het uitdelen van de Heilige Communie.
Ook draagt de acoliet zorg voor wijwater (vat en kwast), voor wierook en bij
de intocht het dragen van het processiekruis. Bij bijzondere gelegenheden, denk
aan de Paaswake, draagt de acoliet de
paaskaars.
Nogmaals feliciteren wij deze veelbelovende jongeren en wensen hen succes
met het uitoefenen van hun taak
De pastoraatsgroep
SAMENstromen • februari 2016
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H. Franciscus parochie
Veelzijdig Sint Caecilia
Dat het gemengde koor van de St. Jan de
Doper heel veelzijdig is, van Afrikaanse
volksmuziek tot klassieke hoogtepunten
van Haydn en Mozart, was al bekend.
Na een geweldige kerstperiode waarin
ook twee kerstconcerten gegeven konden worden, zal een deel van het koor
weer een keer Gregoriaans gaan zingen,
dat is te lang geleden. Op zaterdag 5
maart zullen de Gregoriaanse gezangen die horen bij zondag Laetare weer
klinken. Zangers die dit graag mee
zingen zijn van harte uitgenodigd om
drie keer een half uur mee te repeteren
(op woensdagen 17 en 24 februari en
2 maart) om 19.00 uur in de St. Jan de
Doper om dat met ons op 5 maart tot
uitvoering te brengen.
Na de Christkindl-messe in de kerstnacht, zal bij de paaswake en op Eerste

- Lief en leed Overleden
1 januari
2 januari

Paasdag muziek van de grote Haydn
gezongen worden. Ook hier geldt: Wie
dit graag meezingt, kan de repetities
meemaken, die zijn op zich al een ervaring. Aanmelden via sintcaecilia@live.nl
Theo van der Hoorn

Peppelhofviering
Vrijdag 12 februari om 9.30 uur is er
een eucharistieviering in de Peppelhof.
Voorganger is pastor B. Bosma.

Als je je vastklampt aan wat gisteren gewoon was
Als je zweert bij uitgesleten paden
dan doe je jezelf te kort
want je beneemt jezelf de mogelijkheid tot groei
Als je bang bent om niet goed genoeg te zijn
als je je in alles steeds weer aanpast
dan doe je jezelf tekort
want je durft geen nee meer te zeggen
Als je niet kunt aanvaarden wie je bent
als je voortdurend op zoek bent naar een compliment
dan doe je jezelf tekort
want je maakt jezelf onvrij
Als je bent vergeten hoe je was als kind
als je in alles wat je doet de noodzaak en het nut zoekt
dan doe je jezelf tekort
want je vergeet te leven
Als je niet begrijpt dat alles om de liefde draait
als je denkt dat het leven alleen maar strijd is
dan doe je jezelf tekort
want liefde is het antwoord, ook op de onuitgesproken vragen
Liefde is de zachte kracht die altijd wint op ’t eind
liefde geeft de zin van je bestaan
zonder je ooit tekort te doen
want de liefde is zichzelf genoeg, altijd.

22

Mart Verburg
				
Gerrit van der Hoorn 				

85 jaar
79 jaar

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!

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen
De viering op 2 februari in Oud Ade
vervalt. Vanwege Maria Lichtmis is
er dan om 9.00 uur een viering in de
Petruskerk.
16 februari 9.30 uur Eucharistie in Oud
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma.
Na de viering is er koffie op de pastorie.
Er is een communieronde op dinsdag
2 en 16 februari.

Uitnodiging seniorenochtend
Wij nodigen alle 65plussers uit onze
parochiekern en hun partners uit voor
de seniorenochtend op dinsdag 1 maart
om 10.00 uur in Rijpwetering
We beginnen met een viering van
woord en communie met voorganger
pastor Ch. Horsthuis.
Daarna verwachten we u in het dorpshuis van Rijpwetering voor de koffie
of thee, ’n glaasje en een praatje. Einde
ongeveer 12.00 uur.
U ontvangt hiervoor géén persoonlijke
uitnodiging meer in de bus, dus schrijf
deze datum gelijk in uw agenda. Wij
hopen velen van u te mogen ontmoeten.
De pastoraatsgroep

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

Kinderzegen, wat is dat?
Eens per jaar staan in onze gemeenschap de kinderen centraal. In het bijzonder de pasgedoopte kinderen, maar
ook alle andere kinderen die in de afgelopen jaren zijn gedoopt. Wij doen dat
in een viering die we de ‘Kinderzegen’

noemen. Deze viering wordt gehouden
op of in de buurt van 2 februari, het feest
van Maria Lichtmis. Op Maria Lichtmis
vieren we dat Maria en Jozef met het
kindje Jezus naar de tempel gingen om
hem aan God op te dragen. Op deze dag
willen wij alle kinderen aan God opdragen oftewel zegenen.
Daarom houden wij op zondag 7 februari in de kerk van Rijpwetering een
bijzondere viering voor de kinderen die
in het afgelopen jaar zijn gedoopt, hun
ouders, broertjes en zusjes en ook alle
andere kinderen uit onze gemeenschap
met hun ouders. Uiteraard zijn ook de
peetouders, de grootouders, familie en
vrienden welkom. Het zal een eenvoudige, kindvriendelijke viering worden,
waarin alle kinderen worden gezegend.
Na afloop krijgen de ouders van de pasgedoopten het blad uit de levensboom
als herinnering mee naar huis.
Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en limonade.
Charles Horsthuis, pastor

Kindercrèche
Tijdens de viering op 7 februari in
Rijpwetering is er kindercrèche voor
de allerkleinste kinderen in de pastorie.
Deze is bereikbaar via de deur rechts
voor in de kerk.

Eerste communie
Dezer dagen start de voorbereiding op
de eerste communie al weer. Een groep
kinderen uit Rijpwetering, Oud Ade,
Hoogmade en Woubrugge gaat zich
voorbereiden op het grote feest, dat op
zondag 17 april in de kerk van Rijpwetering wordt gevierd. De ouders worden
voorbereid tijdens een drietal avonden, de kinderen tijdens een zevental
bijeenkomsten in de pastorie en op de
Kinderbrug.
Mocht u hoe dan ook de uitnodiging en
de eerste ouderavond op 20 januari jl.
gemist hebben, dan kunt u nog aansluiten op de startavond voor ouders en
kinderen samen op donderdag 4 februari a.s. U ontvangt op die avond dan alle
benodigde informatie.
SAMENstromen • februari 2016
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N.B. Ná 4 februari is aansluiten niet
meer mogelijk!
Charles Horsthuis, pastor

Actie voor de voedselbank
groot succes
We danken iedereen die producten
gedoneerd heeft voor de voedselbank.
De voedselbank was blij met de grote
donatie. Doordat er onzekerheid was of
de voedselbank zou blijven bestaan was
er minder gedoneerd dan andere jaren.
Gelukkig hebben onze kerken dat met
onze gaven weer wat gecompenseerd.
Dus allemaal heel hartelijk bedankt.
Gerrie en Cobi van de MOV groep

In actie voor groot onderhoud
H. Bavo Oud Ade: Gooi je
goede voornemens overboord
voor het goede doel
Aan de H. Bavo kerk wordt groot onderhoud uitgevoerd met subsidies van
diverse instanties. Deze subsidies zijn
toegekend mits de bewoners ook achter
het behoud van de kerk staan.
De bewoners van Oud Ade en Rijpwetering staan erachter, dat blijkt wel uit
de ruim € 70.000,- die reeds is ontvangen. Maar er is meer nodig, omdat we
extra werk uitvoeren en hier en daar
ook meer kosten hebben dan voorzien.
Zoals we in onze dorpen gewend zijn,

zetten we hier onze schouders onder. Er
heeft zich ondertussen een actiecomité
gevormd. De ideeën zijn weer groots,
een aantal staat nog in de kinderschoenen maar de eerste actie is een feit.
Het actiecomité wil je helpen aan een
excuus je goede voornemens overboord
te zetten. Maar dan wel met een goede
reden: een glaasje wijn voor het goede
doel smaakt immers hemels!
Wij verkopen een serie wijnen, genaamd
L’Eglise de St Bavo, Grand Vin d’Oud
Ade:
Zoete witte wijn: Rivaner-Riesling 2013,
lekker bij vis en oosterse gerechten;
Droge witte wijn: Marsanne Rousanne
2015, lekker als aperitief, bij vis en kaas;
Soepele rode wijn: Merlot 2014, lekker
als aperitief, bij gegrild vlees en kaas;
Volle rode wijn: Cabernet Sauvignon
2014, lekker bij rood vlees en kaas.
De wijn kost € 6,95 per fles. Van iedere
verkochte fles gaat er € 1,93 naar het
onderhoudsfonds. De wijnen zijn te
bestellen via: bavoinactie@hotmail.com
Namens het actiecomité,
Gé van Hoorn en Lilian de Jong
(Alvast voor in uw agenda: feestweek
t.b.v. groot onderhoud aan de H. Bavo
24 juni t/m 2 juli 2016)

Vastenmaaltijd 9 maart
Dit jaar is de vastenmaaltijd op woensdag 9 maart, in de pastorie van OLV
Geboorte in Rijpwetering. De vastenmaaltijd begint om 18.00 uur. We
vragen iedereen een minimum bijdrage
van € 10,- maar meer geld is natuurlijk
altijd welkom. Dit geld is bestemd voor
het vastenproject. Het thema van het
vastenproject is dit jaar Water Bron en
Leven in Oeganda. Informatie over het
project kunt u vinden in het algemene

deel van de Samenstromen. Vergeet niet
zelf bord bestek en beker mee te nemen.
In verband met de inkopen hebben wij
uw aanmelding graag vóór 3 maart:
• op de lijst die achter in beide kerken
ligt;
• bij het secretariaat parochiekern,
pastorie Rijpwetering, Pastoor v.d.
Plaatstraat 17;
• briefje in de bus bij Gerrie Meerstadt,
Schoolplein 20, Oud Ade.
Gerrie Meerstadt en Cobi van der Meer

Bidden!
Wat is bidden? Hoe kun je bidden?
Je kunt denken aan God, mediteren
over God, praten met God, vragen aan
God. Bidden kun je altijd en overal. In
kloosters wordt het meest gebeden. Als
je christen bent, hoort het bidden erbij!
Daar is niet iedereen van overtuigd.
Goed zijn voor anderen, dat is het belangrijkste, zegt men dan!
Bidden kun je overigens ook buiten de
kerk, maar het gezamenlijk bidden in de
kerk is van groot belang. Tegenwoordig
zie je bijna geen jonge mensen meer in
de kerk. Jammer!
Jezus trok zich vaak terug in de stilte
van de woestijn om te bidden. Hij leerde
ons het ‘Onze Vader’, het belangrijkste
christelijk gebed. Jezus zegt: “Vraagt en
gij zult verkrijgen, klopt en u zal worden
opengedaan”. Deze teksten vinden wij
bij Mattheus 6,5-15/ 7,7-12 en Lucas
11,1-13 in het nieuwe testament. Dit
betekent niet dat je altijd krijgt wat je
vraagt, maar geestelijke steun zul je
zeker krijgen.
Voor mij persoonlijk is bidden tot nog
toe een enorme steun in mijn leven
geweest.
P. van der Boog

- Lief en leed Overleden
Etiket wijnfles Oud Ade
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26 november
7 januari

Johannes Nicolaas Hubertus van Klink
73 jaar
Petrus Jozef van Seggelen 		68 jaar

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Blasiuszegen

Pastoraatsgroep Emanuelkern
En dan is er al weer een maand voorbij van het nieuwe jaar. Een maand
van iedereen het beste wensen, maar
vooral een gezond 2016. Dit deden we
na de Nieuwjaarsviering in de Petruskerk op 3 januari onder het genot
van een kopje koffie. Een maand van
goede voornemens en nieuwe plannen.
Binnen de pastoraatsgroep heeft een
wijziging plaatsgevonden. In december hebben we afscheid genomen van
Ria Kortekaas. Zij heeft jaren heel veel
werk verzet voor de kerk, maar heeft
besloten al haar functies neer te leggen.
Wij vinden het ontzettend jammer,
maar wensen Ria heel veel succes in
de toekomst. Inmiddels hebben wij
Astrid de Haas welkom geheten in onze
grroep. Wij wensen haar veel succes en
hopen op een mooie samenwerking.
Als lid van de pastoraatsgroep zijn wij
allemaal contactpersoon voor diverse
werkgroepen. Wij zijn bezig met een
nieuwe indeling en brengen daarna de
werkgroepen op de hoogte zoals we
hebben beloofd aan de werkgroepen in
de vergadering op 29 oktober. Ook een
hartelijk welkom aan Manon ter Steege
als nieuwe dirigente van Little Stars
en dank aan Helen Olijerhoek die de
afgelopen maanden deze taak op zich
heeft genomen.
Verder zijn wij altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en een nieuw lid voor
de pastoraatsgroep. Heeft u interesse of
wilt u hier eerst iets meer over weten,
laat het ons weten!
Namens de pastoraatsgroep
Agnes van Berkel, 071-3314160 of
agnesvanberkel@ziggo.nl

Ook dit jaar kunt u, als u dit wilt, de
Blasiuszegen ontvangen en wel aan het
eind van de vieringen op 2 februari en
7 februari.

Kinderzegen: zondag
7 februari 12.00 uur
in de Petruskerk
Op zondag 7 februari is in de Petruskerk de Kinderzegen (een dreumes en
peuterviering). Deze viering is voor
iedereen, maar met name voor gezinnen met jonge kinderen. Tijdens deze
viering worden, samen met kinderkoor Little Stars, liedjes gezongen.
Er wordt er een verhaal uit de bijbel
verteld waarbij tekeningen op een groot
scherm worden getoond. Door pastoor
Glas zal de zegen worden gegeven aan
alle kinderen die in het afgelopen jaar
zijn gedoopt, maar ook alle andere
jonge kinderen kunnen de zegen van
God ontvangen. We danken God voor
alle kinderen die dit jaar zijn opgenomen in de gemeenschap. Aan het eind
van de viering is er koffie voor iedereen
en voor de kinderen limonade met wat
lekkers: een gezellige ontmoeting.
Werkgroep doopvoorbereiding

voorziening. Extreme weersomstandigheden zorgen echter voor grote problemen, oogsten mislukken en mensen
hebben nauwelijks te eten. In sommige
streken sterven mensen van de honger
in het droge seizoen. Het campagneproject van Vastenactie richt zich op
de boeren in het Katakwi-district. De
boeren krijgen onderricht in landbouw
en irrigatie-technieken. Als er eenmaal
produktie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Als u plantjes komt kopen steunt u
de mensen in Oeganda voor een betere
toekomst. Hartelijk dank.
Jolanda Koek, Corry Pouw, en Thea
Huigsloot van de Vastenactie

Vastenactiemaaltijd
Op donderdag 3 maart is er weer de
vastenactiemaaltijd. Zoals altijd begint
de viering in de kerk dan om 10.00
uur en is er daarna koffie drinken in de
familieruimte. Hierna begint de maal-

Plantjes verkoop voor
Vastenactie
Op Zaterdag 6 februari is er een
plantjes verkoop, op het Noordplein.
De opbrengst komt ten goede aan de
Vastenactie, die dit jaar Oeganda gaat
steunen in hun strijd om te overleven.
In Oeganda zijn de mensen afhankelijk
van de landbouw voor hun voedselOp 6 maart zal er een wandeling zijn waarvan de opbrengst ook voor
Oeganda is. Hier leest u meer over in de volgende Samenstromen maar
noteer het altvast in uw agenda.
SAMENstromen • februari 2016
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tijd voor de mensen die zich hiervoor
hebben opgegeven. Er is dan op dinsdag geen viering. De opbrengst van de
maaltijd is voor de mensen in Oeganda
(zie de pagina omzien naar elkaar. De
kosten voor de maaltijd zijn € 7,00, te
betalen na de maaltijd. Alle mensen die
al eens geweest zijn, weten hoe gezellig
het is. Neemt u nu eens iemand mee,
die nog nooit geweest is.
Programma: 10.00 uur viering; 11.00
uur koffiedrinken; 12.00 uur maaltijd.
Opgeven voor de maaltijd kan bij het
secretariaat of met een briefje in de
brievenbus van het secretariaat. Graag
uiterlijk 25 februari opgeven (d.i.v. met
het inkopen doen).

Een terugblik
Kindje wiegen
Op tweede kerstdag was het kindje
wiegen. Met ongeveer 25 kinderen hebben wij het kerstverhaal na gespeeld.
We hebben eerst met elkaar gekeken
wie er allemaal in het kerstverhaal
voorkomen. Daarna mochten de kinderen knutselen en verkleden om er
goed uit te zien voor hun gekozen rol.
Voor het publiek dat bestond uit vele

- Lief en leed Gedoopt in de afgelopen periode
Wouter Arts
Allan Krenc

Geboren
15 december

Sven, zoon van Joost en Sabine

Overleden
2 december
6 december
11 december
18 december
19 december
20 december
20 december
23 december
		
26 december
5 januari
10 januari
12 januari
		

Wilhelmus Johannes Hillebrand
Gerardus Roos Geboren
Cornelis Antonius Vork
Jacobus Gerardus Oomen
Cornelia Curina Huigsloot-Koek
Helena Elisabeth Maria Wubben-Toussaint
Apolonia Catharina van der Kamp-de Jong
Catharina Wolmoed Margaretha Geertruida
Bouwmeester – Kemper
Catharinus van der Jagt
Petrus Henricus Joannes Engelbertus Beereboom
Pieter Cornelis Maria de Jong
Catharina Cornelia Henrica
Bouwmeester-Hoogenboom

papa’s, mama’s, opa’s en oma’s kwamen
de engelen, Jozef en Maria’s, de herders
met hun schapen, de koningen met

83 jaar
88 jaar
89 jaar
92 jaar
88 jaar
81 jaar
93 jaar
68 jaat		
74 jaar
71 jaar
72 jaar
60 jaar

mooie kronen en cadeau’s en de ster
naar voren. Ze verzamelden zich allen
rondom de stal. Als afsluiting hebben
we nog enkele kerstliedjes gezongen.
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid, wij vonden het in ieder geval erg
leuk. Hopelijk tot volgend jaar.
Werkgroep kinderkerk

Doordeweekse vieringen

Kindje wiegen

Aanvragen misintenties
Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat er op het laatste moment (vrijdagmorgen of zelfs zaterdagmiddag) nog misintenties worden aangevraagd
voor het weekend. Wilt u een intentie laten aflezen. Dan graag uiterlijk dondermorgen aanleveren bij het secretariaat zodat ze op vrijdag nog verwerkt
kunnen worden. Bij latere opgave kunnen we niet garanderen dat aflezen
ook inderdaad gebeurt.
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Petruskerk: iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur m.u.v. 4 februari
en 11 februari - Gogherweide iedere
vrijdag om 09.30 uur
Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag
om 16.00 uur m.u.v. 6 februari. Woensdag 3 februaris is er oecumenische
dienst om 10.30 uur.
Extra aandacht voor de vieringen op:
Dinsdag 2 februari om 09.00 uur in
de Petruskerk: Maria Lichtmis
Woensdag 10 februari 0m 09.00 én
om 19.00 uur in de Petruskerk:
Aswoensdag
Zaterdag 13 februari om 19.00 uur:
viering in Petruskerk vervalt.

Clara & Franciscus federatie

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Carnaval
Zondag 7 tot en met dinsdag 9 februari
2016 is het carnaval. Dit is een vrolijk feest
dat over de hele wereld gevierd wordt.
Carnaval is een verkleedfeest en drie dagen lang kun je je zorgen even vergeten.
De geschiedenis
Carnaval is een van oorsprong katholiek
feest. De katholieke kerk vindt het niet
eten voor veertig dagen een belangrijk
onderdeel van het geloof, dit heet vasten.
Ook Jezus had veertig dagen gevast in
de woestijn. Voor deze vastentijd mocht
er nog even flink gegeten en gedronken
worden. Er werd een feest van gemaakt
met de naam carnaval.
Waar komt de naam Carnaval vandaan?
Er zijn verschillende verklaringen voor de
benaming van Carnaval. Een mogelijke
verklaring komt van het Latijnse woord

‘carne vale’ wat vertaald wordt als ‘afscheid nemen van vlees’. Carnaval is het
feest dat gevierd wordt net voordat men
40 dagen geen vlees meer mocht eten.
De datum
De datum van het carnaval heeft alles te
maken met Pasen en is ieder jaar anders.
Pasen valt altijd op de eerste zondag na
de eerste volle maan na het begin van de
lente op 21 maart. Carnaval begint altijd
op een zondag precies 7 weken eerder
dan Pasen en duurt 3 dagen.
Aswoensdag
De eerste dag van de vastenperiode heet
Aswoensdag, 40 dagen voorafgaand aan
Pasen. Bij een bezoek aan de kerk op Aswoensdag tekent de pastoor met as een
kruisje op je voorhoofd. Dit is een teken
dat men een tijd van bezinning, bekering
en boete ingaat.

Zoek de 7 verschillen
Stuur je oplossing dan naar samenstromenspraakwater@gmail.com. Vermeld daarbij je
naam, adres en leeftijd en misschien win jij dan wel een leuk prijsje! Veel succes!

En de winnaar is…
De 12-jarige Fleur Hoogeveen uit Nieuwveen. Zij wist alle antwoorden uit de prijsvraag
van Spraakwater goed te beantwoorden. Goed gedaan! Fleur wint het boekje ‘Op weg
naar Pasen – 40 dagen’. Het boekje telt af naar Pasen. Er staan per dag mooie teksten
uit de bijbel, puzzels, opdrachten, spelletjes en knutselideeën in. Veel plezier hiermee!

Geloofsvraag
Bidden hoe doe je dat?
Begin bij God, niet bij jezelf.
Jezus zegt: “wanneer jullie bidden,
zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk
komen.”
Als je iemand nog niet zo goed
kent, dan ga je bij een eerste kennismaking niet meteen uitgebreid
over jezelf praten. En je vraagt al
helemáál niet meteen om de koektrommel. Als het goed is, begin je
met een begroeting, bedank je voor
de uitnodiging en de gastvrijheid,
en toon je je belangstelling voor
de ander. Ontmoeting begint met
luisteren.
Met bidden is het net zo. Begin je
gebed bij God. Noem hem gerust
‘Vader’, net als Jezus. Neem de tijd
om God te bedanken voor concrete
dingen. “Ik dank u voor deze dag,
voor mijn leven. Dank u, dat u me
een bed geeft om te slapen, voedsel
om te eten. Dat u me mensen hebt
gegeven van wie ik kan houden”, en
vul het zelf verder maar in.
En neem dan eerst de tijd om naar
God te luisteren. Dat kan in stilte –
niet altijd makkelijk, want dan
ontdek je pas hoeveel gedachten
er door je hoofd dwarrelen; en het
kan door te luisteren naar God’s
woord zoals dat in de Bijbel staat.
Lees een stukje van het evangelie.
Lees het nog een keer. Zoek een zin
die je aanspreekt. Denk er over na.
Beetje bij beetje zul je ontdekken
dat God door die oude woorden jou
persoonlijk iets te zeggen heeft.
Pastor B. Bosma
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Clara & Franciscus federatie

Omzien naar elkaar
Vastenactie 2016 voor Oeganda

Daarbij willen we u ook graag attenderen op de mogelijkheid
om een ééndaagse Pelgrimstocht voor Oeganda mee te maken,
waarvoor u zich kunt laten sponsoren. Deze zal plaatsvinden
op vrijdag 18 maart en is redelijk ‘in de buurt’!! Bij voldoende
deelname gaan we met één bus naar Schiedam, Vlaardingen
of Maassluis, waarna we om 9.30 uur zullen starten met de
wandeling. U kunt zich nu al aanmelden bij Tineke Uijttewaal:
tuijttewaal@hotmail.com. In de volgende SAMENstromen volgt
meer informatie.

wel de Cambodjaanse maaltijd. Éen van de aanwezigen uit
Nieuwveen schreef hierover het volgende: “Vrijdag 11 december 2015 gingen we naar de “Cambodjaanse dineravond”. Het
regende pijpenstelen maar we werden binnen in ‘t Achterom in
Aarlanderveen heel warm ontvangen door de mensen van de
MOV-groep. De zaal was praktisch vol met mensen die vol
verwachting uitkeken naar wat er allemaal zou komen.
Na een geweldige drie gangendiner, waar we konden kiezen uit
Cambodjaanse gerechten, die heel smakelijk waren en een fantastisch toetje, kregen we van Ruud Bakker, een hardwerkende
enthousiaste vrijwilliger van de Stichting DARA Europe uitleg, terwijl er ook filmpjes werden getoond van de “woonplekken” van
de bevolking van An Dong, dichtbij de hoofdstad Phnom Penh.
De DARA Europa is de Nederlandse stichting die de Stellar Child
Care Organization (SCCO) in Cambodja ondersteunt.
In An Dong worden, dankzij de Stichting DARA Europe en de
SCCO, 15 kinderen opgevangen in een tehuis, dat gehuurd
wordt door de organisatie. Deze kinderen krijgen onderwijs en
worden begeleid. Tevens wordt er ook aandacht aan de moeders besteed. De moeders leren manieren hoe zij hun kinderen
kunnen stimuleren, zodat hun kinderen een betere toekomst
zullen krijgen. Al met al was het een indrukwekkende avond
en na afloop konden we de Stichting DARA Europe, dankzij de
Adventsactie, geldelijk belonen. Ik weet zeker, dat bij zo’n kleinschalig project met zulke sympathieke en hardwerkende mensen
dit geld op de plek komt waar het hoort. Ik raad iedereen aan
bij de volgende Adventsactie ook eens naar zo’n bijeenkomst te
gaan. Niet alleen leerzaam maar ook die hardwerkende mensen
van de MOV te laten weten dat we allemaal achter ze staan.”

MOV-werkgroep van de Claraparochie

Loes Jacobs

Ook in de Franciscusparochie zijn diverse activiteiten.
U leest er over op de pagina’s van de diverse kernen.

De Zeeboerderij verheugt over de
PCI collecte

De MOV-werkgroep wil u nu alvast met enthousiasme meedelen
dat er vanaf de 1ste weekendviering in de Vastentijd, dus 13 of
14 februari, gestart zal worden met het landelijke Vastenproject
voor Oeganda. Dit project wordt ondersteund door de Stichting
Socadido. Daarbij volgen we vele enthousiaste plannen van de
23 jarige Gabriël die veel geleerd heeft dankzij deze Stichting
en binnen 5 jaar zijn droom wil verwezenlijken. Wanneer u nu
al meer over dit project wilt bekijken/lezen, kijk gerust op de
prachtige website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl. Binnen de Claraparochie zullen er weer allerlei activiteiten plaats
vinden, waaronder. de sobere maaltijd in Zevenhoven op 26
februari. Deze en andere activiteiten kunt u vinden bij de afzonderlijke kernen en/of via de
mededelingen.

Pelgrimstocht

Een terugblik:

Adventsactie 2015 voor Cambodja
De MOV-werkgroep van de Claraparochie kijkt terug op een
goede adventsperiode. In alle kerken is er tijdens de vieringen
aandacht aan het project besteed. Bij elkaar hebben de vier collectes + enkele overboekingen een zeer mooi bedrag van ruim
€ 3610,00!!! opgeleverd. De klapper van de Adventsactie was

Op de Dag van de Diaconie, 8 en 9 november 2015, is er gecollecteerd in de gehele federatie. Het goede doel was de Zeeboerderij in Noordwijkerhout. Dit is een onderdeel van de Stichting
van het kind. U heeft er eerder al over kunnen lezen. Namens
de PCI hebben wij op 7 januari bij de Zeeboerderij de opbrengst
van de collecte overhandigd. Zeer trots zijn wij op onze federatie
gemeenschap dat er een bedrag van € 4.150,00 is opgehaald.
Wij zijn warm ontvangen door de beheerders Jorien en Hans,
waar al snel de enthousiaste verhalen ter tafel kwamen. Zij
waren zeer onder de indruk van het geldbedrag dat was opgehaald. Wij hebben twee gepassioneerde mensen gesproken en
wij zijn ervan overtuigd dat dit geldbedrag zeer goed terecht
gaat komen.
Namens de PCI-en, diaken Andre van Aarle, John Kempen,
Marcel van Tol en Ina Tersteeg
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Algemeen
Clara en Franciscus in voorbereiding
Het leven van Clara en Franciscus wat weten wij er over? Na
deze zomer komt daar verandering in, als u tenminste een
bezoek gaat brengen aan de Martinuskerk in Noorden. Jan van
Capel de man van de prachtige kerstallen, zit weer vol ideeën.
Deze keer wil hij het leven van Clara en Franciscus in beeld
brengen. Wij weten dat er in onze federatie best wat fanatieke
Clara en Franciscus aanhangers zijn, die misschien wel heel veel
ideeën over of voorwerpen van Clara en Franciscus hebben.
Mocht dat zo zijn en bent u geïnteresseerd om ons een handje
te helpen meldt u dan aan. Wij kunnen best wat hulp gebruiken.
Met vriendelijke groet Jan van Capel en Wil Knaap
Voor contact wilknaap@hetnet.nl

Wereldgebedsdag
De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden
op vrijdag 4 maart om 19.30 uur in de Hervormde Kerk (bij het
gemeentehuis) in Ter Aar. Met medewerking van Zang- en muziekgroep Nooit Alleen o.l.v. Annie Könst. De viering is voorbereid door vrouwen uit Cuba. Thema: ontvang Mij als een kind!
Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt
geld voor diverse doelen in Cuba ingezameld: Stichting Cuba
Andelante (kinder- en weeshuizen), Stichting Humanitaire hulp in
Cuba Iglesia Reformada de Cuba (voedselhulp voor ouderen en
gehandicapten).
Op www.wereldgebedsdag.nl vindt u meer informatie over
de gekozen projecten en het werk van het Nederlands comité
Wereldgebedsdag. De Wereldwinkel is ook weer present met
diverse artikelen. Na afloop bent u welkom om een kopje koffie
of thee te drinken en na te praten over de viering.
Truida Stegeman, plaatselijk comitë, tel (0172) 60 39 56
Email: truidas@xs4all.nl

Stille Omgang vanaf de RK Kerk
in Zevenhoven op 12 maart
De Stille Omgang wordt dit jaar gelopen in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 maart. Ook dit jaar mogen wij weer
deelnemen aan deze tocht. De intentie luidt: Jezus - gelaat van
Gods barmhartigheid - genade brood voor u. Mensen uit alle
parochiekernen van de Clara en Franciscusfederatie kunnen
zich hier bij ons aansluiten, zij worden van harte uitgenodigd.
Op zaterdagavond 12 maart beginnen wij om 20.15 uur met een
kort Lof in de kerk aan het Noordeinde, daarna vertrekken wij
met de bus naar Amsterdam. De kosten zijn € 10.- p.p..

Namens het bestuur:
Mw. B. de Bruin , Hertog Albrechtstraat 65,
tel.nr. (0172) 85 45 52
Dhr. G. Wieman, Zuideinde 28, tel.nr. (0172) 53 94 64
Dhr. P. van Veen, Noordeinde 3, tel.nr. (0172) 53 71 18

Boekenlegger – Fijn dat je er was!
Het is fijn om met zo velen te zingen, te bidden en te luisteren naar de boodschap. De kerstvieringen werden ook goed
bezocht. Ná deze vieringen werden bij de twaalf kerken binnen
onze federatie boekenleggers uitgedeeld met deze tekst en
lieten wij u weten hoe uw aanwezigheid wordt gewaardeerd!
Het wordt behaaglijk in de kerk om samen te vieren, niet alleen
met de Kerst, maar ook bij rouw- en trouwvieringen. De warmte
van elkaar is zeker in moeilijke tijden hard nodig! “Zet elkaar in
het Licht” is de boodschap van Paus Franciscus, die wij ook bij
u onder de aandacht hebben willen brengen en siert de boekenlegger. Mocht u deze prachtige boekenlegger niet hebben
ontvangen? Schroom niet en vraag ernaar op het secretariaat.
Zij zullen u graag nog een exemplaar overhandigen! (achterin
de Samenstromen kunt u lezen wanneer de secretariaten open
zijn). In januari is de actie Kerkbalans weer van start is gegaan!
Net als voorgaande jaren ontvangt u een verzoek van uw kerk
om financiële steun. Honderden vrijwilligers binnen de federatie
steunen de kerk met hand- en spandiensten. Daar zijn we ons
van bewust en we prijzen ons met hen gelukkig! Echter zonder
financiële steun wordt het steeds moeilijker om onze gebouwen en erediensten in stand te houden. Op de boekenlegger
staat ook, gemakshalve, het bankrekeningnummer van uw kerk
gedrukt. Een donatie aan uw kerk, voor uw gemeenschap, is
nodig, vandaar dat wij de actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen!
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R OOSTER
HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26

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

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

dinsdag
2 februari
Maria Lichtmis
zaterdag
6 februari

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

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma

zaterdag
27 februari
3de 40 Dagen

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

zaterdag
5 maart
4de 40 Dagen

30 januari / 13 + 27 februari

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst/Crèche
(om 12.00 uur Gebedsdienst met
Kinderzegen, daarna lunch)
• A. van Aarle

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit
• F. van der Ven

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• B. Bosma
19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst/Crèche (na de
viering koffie)
• A. van Aarle
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• Th. van Steekelenburg

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Presentatie Eerste H. Communie
(crèche, na de viering koffie)
• A. van Aarle

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Presentatie Eerste H. Communie
• Ch. Horsthuis

Iedere woensdag een
viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering
om 9.00 uur

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Presentatie Eerste H. Communie
• B. Bosma
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma

zondag
6 maart
4de 40 Dagen

Wekelijks

Langeraar

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lords Voice
• Kinderkerk
• Parochiaan
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg

zondag
21 februari
2de 40 Dagen

zondag
28 februari
3de 40 Dagen

Uitzendingen
kerkradio H. Clara

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma

zaterdag
13 februari
1ste 40 Dagen

zaterdag
20 februari
2de 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas

6 + 20 februari / 5 maart

woensdag
10 februari
Aswoensdag

zondag
14 februari
1ste 40 Dagen

O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

Aarlanderveen

zondag
7 februari

woensdag
10 februari
Aswoensdag

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• A. van Aarle

zaterdag
30 januari
zondag
31 januari

FEBRUARI 2016

Iedere woensdag een
viering om 9.00 uur

ROO S TER

H. CLARA PAROCHIE
H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Mariakerk
Roelofarendsveen
Pastoor Onelplein 1

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Parochiaan
10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• M. van der Zwaan
9.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma + A. van Aarle
12.00 uur
• Gebedsdienst
• Kinderzegen (na afloop lunch)
• A. van Aarle

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

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

10 maart
Hoogmade
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• H. Vormsel
• L. van Ulfen ofm + M. van der Zwaan

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Tienerkoor
• Gebedsleider

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• F. van der Ven

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caeciliakoor
• Ch. Horsthuis

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• B. Bosma
• 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Parochiaan

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• J. Glas
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Glas
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Koffie na de viering
• Th. Dingjan
19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor (Gregoriaans)
• A. Vijftigschild

Iedere vrijdag een
viering om 9.00 uur

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Presentatie Eerste H. Communie
(Nieuwveen/Zevenhoven/Noorden)
• J. Glas
10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• F. van der Ven
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• A. van Aarle
12.00 uur
• Gebedsdienst
• Kinderzegen
• A. van Aarle

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle
10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• A. Beenakker
19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas
10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia + Canta Libre
• Afsluiting 150-jarig jubileumjaar
• B. Bosma
Iedere dinsdag een
viering om 9.00 uur

24 maart
zenrkdin
Uitiake
lofanrendsveen
Roege
Mar

kerkradio
H. Franciscus

Zondags om
10.00 uur

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Parochiaan

Uitzendingen kerkradio

Iedere vrijdag een
viering om 9.00 uur

FEBRUARI 2016
H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Ch. Horsthuis
10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Little Stars
• Familieviering
• Gebedsleider
9.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas + Ch. Horsthuis
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• A. Beenakker
10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• A. Vijftigschild

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• J. Glas
10.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• B. Bosma
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Th. Dingjan
10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• Ch. Horsthuis

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

Iedere dinsdag en donderdag
een viering om 9.00 uur

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57
zaterdag
30 januari
10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• Th. Dingjan

zondag
31 januari

geen viering (i.v.m. de viering van
Maria Lichtmis in Roelofarendsveen)

dinsdag
2 februari
Maria Lichtmis

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• A. Vijftigschild

zaterdag
6 februari

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Jeugdviering met kinderzegen
(crèche, koffie na de viering)
• Ch. Horsthuis

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas + M. van der Zwaan

zondag
7 februari

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• J. Glas

woensdag
10 februari
Aswoensdag

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor
• A. Beenakker
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith
• Presentatie H. Vormsel (na de viering
koffie, thee en limonade)
• Ch. Horsthuis
10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• Gebedsleider

woensdag
10 februari
Aswoensdag
zaterdag
13 februari
1ste 40 Dagen

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• M. Hoogenbosch
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• Bisschop J.H.J. van den Hende

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• Ch. Horsthuis

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• A. van Aarle
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Presentatie Eerste H. Communie
• Ch. Horsthuis

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

zondag
21 februari
2de 40 Dagen

zaterdag
27 februari
3de 40 Dagen
10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Velthuyse

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Th. Dingjan

zondag
14 februari
1ste 40 Dagen
zaterdag
20 februari
2de 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Parochiaan
10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• A. Vijftigschild

H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• B. Bosma

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• Ch. Horsthuis
19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang/Cantors
• A. van Aarle
viering vervalt

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Bisschop J.H.J. van den Hende

H. FRANCISCUS PAROCHIE

zondag
28 februari
3de 40 Dagen
zaterdag
5 maart
4de 40 Dagen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas

zondag
6 maart
4de 40 Dagen

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

Wekelijks

SAMEN
onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06 118 533 52

06 254 473 48

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 2 (maart 2016) kunt u uiterlijk
op 15 februari aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 4 maart.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.
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Aarlanderveen - HH. Petruskerk 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

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

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

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

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

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

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

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

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:

Door Leen

jONgerEn
Stille Omgang
jongerenprogramma 2016

Kersthuisconcert
Faith

Op 12 maart 2016 is de Stille Omgang. Ook dit jaar is er een
jongerenprogramma. Dit keer voor het eerst in de Mozes en
Aäronkerk. Het jongerenprogramma begint om 19:30 uur.

Op zondag 20 december
gaf Jongerenkoor Faith een
kersthuisconcert. De deuren
van de Mariakerk stonden deze
middag open voor het publiek die een kijkje wilden
nemen in het huis van Faith. Voor de gelegenheid was de kerk
omgetoverd tot huiskamer.

Het Stille Omgang jongerenprogramma is een katholiek evenement voor jongeren uit het hele land. Het thema van dit jaar is
“ZIEN”. Elkaar te zien, gezien worden, zien wij de ander in deze
tijd? Echt gezien worden kan diepe indruk maken, niet gezien
worden ook. Hoe maken wij barmhartigheid dit jaar concreet?
Door te zien!
Hoofdprogramma
Gebed, stilte en eucharistie staan dit jaar centraal. De kern van
het programma is een avond van Barmhartigheid. Momenten van
verdieping en bijzondere muziek omlijsten het geheel. In het kader
van het Jaar van de Barmhartigheid is er uitgebreide mogelijkheid
voor het sacrament van boete en verzoening.
Parallelprogramma’s
Parallel aan het hoofdprogramma is er de mogelijkheid om je te
laten inspireren op andere manieren. Twee sprekers vertellen in
korte seminars hun verhaal over ‘Zien’ Er vindt ook een actieve
workshop plaats rondom dit thema. In het midden van de avond
vieren we samen de Heilige Mis en tot slot lopen we de Stille
Omgang door de straten van Amsterdam. Mgr. Punt, bisschop
van bisdom Haarlem-Amsterdam, gaat voor in de Eucharistie
viering. Meer informatie is binnenkort te zien via de website
www.so16.nl.

We openden de middag met het toepasselijke lied “In this
house’’. Het kerstconcert werd afgewisseld met koorstukken en
solo’s begeleid door onze eigen band. Dit jaar hadden we ervoor
gekozen vanwege de vluchtelingencrisis geld in te zamelen voor
stichting De Vrolijkheid. Deze stichting organiseert muziekworkshops voor vluchtelingenkinderen. De collecte werd ingeleid met
een filmpje over deze stichting. Uiteindelijk kon ruim € 700,00
worden overgemaakt. We sloten het concert af met het nummer
‘’Live like Christmas’’ met de boodschap iedere dag in dezelfde
gedachten als die met kerstmis te leven.

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

Agenda
5 februari: Rock Solid in Aarlanderveen
7 februari: Derde verdiepingsmiddag WJD16 Let’s go
7 februari: Rock Solid+ in Aarlanderveen
19 februari: Rock Solid in Noorden
19 februari: Rock Solid in Aarlanderveen

