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Beste lezer, 
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van pater Koster. Pater Koster is vanaf het begin af aan een vaste columnist geweest in ons 
parochieblad Samenstromen. Met zijn oprechte en inspirerende woorden wist hij vele mensen te raken. In hem voelden wij de liefde van God. 
Wij, als redactie,  kijken terug op een hele prettige samenwerking en zijn Pater Koster hiervoor zeer dankbaar. Hij laat nu een leegte achter in 
ons parochieblad maar de mooie herinneringen aan hem sluiten wij op in ons hart. Rust zacht. Op de vertrouwde plek, de plek waar sinds het 
eerste nummer van Samenstromen zijn column heeft gestaan, vindt u nu een dankwoord.

Wij gaan door, zónder hem. In dit blad vindt u veel informatie over o.a. de vastenactie, de Stille Omgang en de Goede Week. We zijn op weg 

Van de redactie

Clara & Franciscus federatie  
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Na vier maanden van ziek zijn en inten-
sieve zorg, dagelijkse verwondering en 
liefdevolle ontmoetingen, is op woensdag-
morgen 27 januari pater Dirk Koster osfs, 
huiswaarts gekeerd naar zijn Schepper. Er 
volgden warme dagen van samenzijn in de 
pastorie en bijzondere uren van afscheid 
nemen in de kerk. Op 2 februari heb-
ben we zijn lichaam toevertrouwd aan de 
aarde op het parochiekerkhof in Noorden. 

Graag wil ik, ook namens de familie en 
de congregatie Oblaten van Franciscus 
van Sales, iedereen dank zeggen voor alle 
hulp en de hartverwarmende reacties in 
de voorbije maanden. De bezoeken, kaar-
ten en brieven, de bloemen en telefoon-
tjes, de gebeden en de kaarsjes bij Maria 
hebben hem en mij gedragen.

Met warmte denk ik en velen met mij, 
terug aan die bijzondere zaterdagmiddag 
in de H. Martinuskerk waarop zijn boek “Ik 
leef” werd gepresenteerd. Zijn slotwoord  
bij die presentatie nemen we mee als 
zijn testament: “We leven allemaal kort. 
We denken dat we lang leven, maar we 
leven maar kort. Het is de kunst om kort 
te leven. Dat betekent elk moment dat je 
gegeven wordt welkom te heten en binnen 
te laten bij je en daarvan te leven. Daar-
mee proberen tevreden te zijn als je dat 
lukt. Ik ben bezig om dat ook in mijn eigen 
leven tot het laatste een plek te geven. 
Dan denk ik dat we allemaal tevreden 
mensen kunnen zijn, tevreden met onszelf 

dat is ook belangrijk, tevreden met elkaar, 
tevreden met God en met iedereen.”
Het boek is te bestellen bij uitgeverij 
Bert Post, Riethof 9, 2431 AZ Noorden.
E-mail: info@uitgeverijbertpost.nl

Pastor Marjo Hoogenbosch

naar Pasen, het feest van de verrijzenis en u zult lezen dat er veel manieren zijn om u daarop 
voor te bereiden. Wij wensen u een goede tijd toe met ruimte voor bezinning.

De centrale redactie van deze uitgave, Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Bep Verdel
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Als we op de priesteropleiding klaagden 
over de drukte, kregen we vaak als ant-
woord een verhaal van Moeder Theresa. 
Toen er eens zusters bij haar kwamen 
met de opmerking dat ze het werk echt 
niet meer aankonden, was haar reactie: 
ga elke dag maar een uur extra bidden!

Als “nuchtere westerlingen” klinkt ons dit 
erg vreemd in de oren. Hoe kan dit nu? 
Ze hebben al tijd tekort en dan gaan ze 
ook nog eens een uur extra bidden… Wat 
is daar de zin van? 

Toch heb ik zelf ervaren dat het zo kan 
zijn. Zoals bijvoorbeeld een keer in de 
laatste maanden voordat ik begon aan 
mijn priesteropleiding. Op mijn werk was 
het druk en ook privé moest ik dus veel 
regelen. Op een ochtend stond ik voor 
de vraag: zal ik de Eucharistie waar ik 
dagelijks heenging dan maar overslaan? 
Dan had ik meer tijd voor die andere 
“dringende” dingen…. Uiteindelijk heb ik 
het niet gedaan. Het was een les voor me! 
Toen ik uit de mis kwam moest ik nog 
steeds evenveel doen, maar er was iets 
veranderd. Ik stond er nu anders in, ik zag 
het zitten! Op de een of andere manier 

gaf dat moment van gebed, de heilige 
communie me een nieuwe kijk op de dag. 
Ik zag weer “licht in de duisternis”.

Op Aswoensdag hoorden we de tekst 
van Joël: keer terug tot God, met heel 
uw hart! Zo kan de Veertigdagentijd 
inderdaad een gelegenheid zijn om dat 
te doen: om meer tijd en aandacht aan 
God te besteden. Op die manier kunnen 
we iets van de kracht van ons geloof, de 
kracht van God in ons dagelijkse drukke 
leven ervaren! 

En in de praktijk? Een tip is in ieder geval 
een vast moment te kiezen, om bijvoor-
beeld de overdenking te lezen van het 
“lila blad”, ofwel zelf een moment stil wor-
den en uw gedachten bij God neerleggen. 

Of maak gebruik van wat de parochie 
aanbiedt: voor de hand liggen de vierin-
gen in het weekend, maar ook die van 
door de week. Daarnaast staan er in deze 
Samenstromen nog vele activiteiten. Een 
drietal daarvan wil ik in het bijzonder noe-
men: Het wekelijkse moment van gebed 
en aanbidding op woensdagmiddag in de 
Adrianuskerk in Langeraar. De “Stille Om-

gang” op zaterdagavond 12 maart en de 
“Avond van Barmhartigheid” op zondag-
avond 13 maart in Aarlanderveen. 

Veel vreugde toegewenst in ons “drukke” 
leven! 

Pastoor Jack Glas

“Ik heb het zo druk…”

Het lijkt het probleem van onze tijd te zijn: we hebben het zo druk. Er is van alles te doen: werk, familie, mantelzorg, sociale 
contacten, noem maar op. Ook ik betrap me er op dat ik het vaak “druk” heb…



4

Vieren
Maria Boodschap

Op 25 maart duurt het nog precies 9 maanden voordat het weer 
Kerstmis is, de dag waarop we de geboorte van Jezus Chris-
tus vieren. Dat is de reden dat op 25 maart het hoogfeest van ‘ 
Maria Boodschap’ ofwel ‘de aankondiging van de Heer’ wordt 
gevierd. We lezen dan uit het evangelie van Lucas (1, 26 – 38) 
het bekende verhaal waarin de engel Gabriël aan Maria vertelt 
dat God haar heeft uitgekozen om moeder te worden van een 
zoon die ze Jezus moet noemen, en die “ een groot man en de 
Zoon van de Allerhoogste” zal worden genoemd. Dit jaar vieren 
we dit feest niet op 25 maart. Het is dan Goede Vrijdag, midden 
in het Paastriduüm. Dat onverbrekelijke geheel van vieringen dat 
het begin vormt van de Christelijke Kerk en waarin het vieren 
van een feest niet past.Daarom vieren we het hoogfeest van de 
Aankondiging van de Heer dit jaar op maandag 4 april.

Pastor Margriet van der Zwaan

Het Paastriduüm 

De drie dagen van Pasen zijn de laatste drie dagen van de Stille 
Week, de week voor Pasen. In deze periode wordt het lijden, de 
dood en de verrijzenis van Christus herdacht. De dagen Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag maken deel uit van 
het Paastriduüm. Van de avond tot de nachtmis van zaterdag-
avond, vieren wij één. In de avondmis van Witte Donderdag vie-
ren wij met elkaar dat Jezus zich zelf geeft, helemaal, aan ons. 
Deze avond markeert het begin van het vieren van de eucharis-
tie. Jezus die het werk van slaven doet: de voetwassing; en bij 
het brood en de wijn zegt: dit ben Ik, dit brood is mijn Lichaam 
en deze wijn is mijn Bloed. Daarbij gaf Hij aan zijn leerlingen de 
opdracht dit te blijven doen.
De avondmis van Witte Donderdag eindigt in stilte, geen zegen 
en een leeg tabernakel. De viering is nog niet voorbij…

Als men op Goede Vrijdag weer naar de kerk gaat wordt men 
niet meer getroffen door het wit van de Witte Donderdag maar 
juist door de totale leegte, stilte en rouw die de kerk heeft 
aangenomen. Het Tabernakel is leeg en open, er brandt geen 
Godslamp of kaarslicht, geen bloemen of welke opsmuk dan 
ook. ‘We staan in leegte en gemis’.
De viering begint zoals Witte Donderdag is geëindigd: in stilte. 
We lezen het Passieverhaal en ontbloten en tonen het kruis. 
‘Aanschouwt dit kostbaar kruis waaraan de Redder heeft ge-
hangen’. Een ieder wordt uitgenodigd om naar voren te komen 
en het kruis te vereren door het te kussen of door een buiging 
te maken of door er bloemen bij te leggen. Je voelt je bijna bij 
Christus op Golgotha. Wij verbinden ons ons met Hem. Waar-
naar we weer in stilte vertrekken, de viering is nog niet voorbij.
We worden wakker op Stille Zaterdag, de wereld is stil en rouwt 
bij het graf van Christus. 
Thuis en in de kerk bereiden we ons voor op het paasfeest dat 
morgen gevierd zal worden. Daarom bestaat er die oeroude 
traditie dat de christenen de nacht van paaszaterdag op paas-
zondag wakend en biddend doorbrengen. In het duister wordt 
het paasvuur en de paaskaars ontstoken.  We komen inderdaad 
dankend samen en kijken vol verwachting naar het Licht van de 
wereld dat de duisternis van de dood zal verdrijven. Niet voor 
niets zijn er bij de paaswake, officieel zoveel Schriftlezingen. 
We waken immers en blijven wakker en lezen hoe God vanaf 
de Oude Tijden bezig was met mensen. Hoe hij uiteindelijk Zijn 
Zoon in de wereld zond, Die voor ons stierf en verrees. We 
vieren daarna ook weer de eucharistie met elkaar, de  Heer is 
ons midden, Zijn zegen besluit de viering die op de avond van 
Witte Donderdag begon. Het Triduüm wordt in zijn geheel op 
twee plaatsen gevierd: in de H. Adrianuskerk te Langeraar en de 
H. Petruskerk te Roelofarendsveen. In de overige kerken vinden 
elementen van deze viering plaats. Ik verwijs u naar het rooster 
in deze Samenstromen.

Pastor B. Bosma

KALENDER MAART 2016

1-8-15-22-29 maart 19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif

2  maart 19.30 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif

2-9-16-23 maart 12.00 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Kerk openstelling tot 13.00 uur voor stilte en 

   aanbidding van het H. Sacrament

10-24 maart 19.30 uur H. Mariakerk, Roelofarendsveen Meditatie, het onderwerp is Barmhartigheid 

12-13 maart 20.15 uur H. Johannes Geboortekerk, Zevenhoven Stille Omgang, zie pagina 28

13 maart 10.00 uur O.L.V. Hemelvaartkerk, Nieuwkoop Opvoering Matthäus Passion op scherm o.l.v. 

   Pieter Jan Leusink

13 maart 19.00 uur HH. Petrus-& Pauluskerk, Aarlanderveen    Avond van Barmhartigheid        

20 maart 19.00 uur HH. Petrus-& Pauluskerk, Aarlanderveen   Opvoering The Passion, zie pagina 7
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Clara & Franciscus federatie  

Verdieping 
Eindelijk thuis

Zijn knieën trillen, het is niet ver meer. Nog een bocht te gaan, 
de heuvel over en dan kan hij het zien: de plek die zolang thuis 
is geweest. Tranen komen op in zijn ogen. Thuis zal het er vast 
niet meer zijn. Daar had hij zelf wel voor gezorgd door er van 
door te gaan met alles wat vader hem geven kon.
Zijn hoofd maalt. Had hij er maar wat goeds mee gedaan. Dat 
had dan ten minste dan nog iets geweest, maar z’n handen zijn 
leeg, zijn gezicht getekend met alles waar hij diep spijt van heeft. 
Hij denkt terug aan lang geleden, het warme vuur in de open 
haard, de tafels gedekt met al dat lekkere eten, vader zittend 
in de stoel, tevreden luisterend naar alle belevenissen van die 
dag. Voorbij. Daar had hij zelf wel voor gezorgd. Vader had hij 
diep beledigd. Ouderwets! Wie gelooft nog in de dingen waar u 
voorstaat, ga toch met je tijd mee. Van alles had hij vader naar 
het hoofd geslingerd, voordat hij er van door ging. Snuivend had 
hij gezegd, dat hij zelf wat van zijn leven ging maken. Hij zou zijn 
eigen geluk pakken, daar had hij niemand bij nodig. Vader had 
verdrietig toegekeken toen hij het huis uit was gerend.
Nog twee stappen en hij kan over de heuvel zien, twee slepende 
stappen.

Wie staat daar bij het hek? Is dat vader? Maar dat kan toch 
niet? Hij weet toch niet dat ik thuis kom? Hij staat stil. Vader kijkt 
op, ziet hem staan en spreidt dan opeens zijn armen wijd open. 

“Kom zoon, kom dochter, wees thuis”. We holden zijn armen in, 
vallen op onze knieën. Huilend en snakkend gooien we het er 
uit. “Gooi het er maar uit kind,” zegt Vader, “vertel het maar. Het 
is goed. Je bent eindelijk thuis.” 

Paus Franciscus roept ons op om speciaal in dit Jaar van Barm-
hartigheid er werk van te maken de Heer op te zoeken.
Op zondag 13 maart aanstaande, zal in de Petrus en Pauluskerk 
te Aarlanderveen om 19.00 uur ’s avonds een viering van Barm-
hartigheid zijn. Pastoor Glas, pastor Bosma en diaken Van Aarle 
zullen voorgaan in een viering van Woord en gebed. Bijgestaan 
door de jongeren.
 Tijdens het tweede gedeelte van de viering zal de Heer in de 
vorm van het heilig Sacrament op het altaar worden geplaatst 
voor een halfuur van aanbidding. Tijdens deze periode zijn voor 
de mensen, die dit willen, pastoor Glas en pastor Bosma be-
schikbaar voor het sacrament van boete en verzoening.
Je kunt je hart uitstorten bij de Heer, je overgeven aan zijn liefde.
Kom jij ook?

Zondag 13 maart  om 19.00 uur Petrus en Pauluskerk te  
Aarlanderveen.

Pastor B. Bosma

De H. Clara- en Franciscusfederatie bestaat in april alweer 
5 jaar. In de eerste jaren van dat bestaan moest er bij de 
H. Claraparochie veel geregeld worden en hebben wij als 
bestuursleden nauwelijks aandacht besteed aan de begraaf-
plaatsen. Dat was ook niet nodig, want de 6 begraafplaatsen 
in de Claraparochie zien er keurig uit. Alles wat met de be-
graafplaatsen te maken heeft wordt goed geregeld door de 
beheercommissies of aparte functionarissen en wekelijks is 
overal een groep vrijwillige tuinmannen bezig om de begraaf-
plaatsen een verzorgd uiterlijk te geven. 

In het voorjaar van 2015 vonden we het toch tijd worden 
voor een overleg met alle plaatselijke begraafplaats-functio-
narissen. Op die eerste bespreking werd verteld hoe het er 
plaatselijk aan toe gaat en er werden ervaringen uitgewis-
seld. Omdat je aan de vergadertafel geen goede indruk krijgt 
werd er afgesproken om een bezoek te brengen aan alle 6 
de begraafplaatsen. Met ook een ruime afvaardiging van de 
beheercommissies zijn we ‘s avonds 1 juli op stap gegaan. 
Het lukte net om voor zonsondergang het hele rondje van de 

Claraparochie te doen. Na deze geslaagde avond is er in het 
najaar nog een begraafplaats-overleg geweest. Gekeken is 
toen of er stappen gezet konden worden naar meer uniformi-
teit in de tarieven en begraafplaatsreglementen, maar dat is 
moeilijk omdat de situatie plaatselijk heel verschillend is. Met 
deze groep begrafenis-functionarissen willen we in het vervolg 
jaarlijks een keer bij elkaar komen, want het is goed om te 
blijven bekijken of er nog iets te verbeteren valt aan onze 
begraafplaatsen.
 
Verder valt te vermelden dat in Noorden de begraafplaats 
inmiddels geruimd en opgehoogd is. In Langeraar zal binnen-
kort worden begonnen met de ruimingswerkzaamheden en 
Aarlanderveen staat dat ook dit jaar op het programma. Daar 
zal tevens aandacht besteed worden aan de uitstraling van 
de begraafplaats. Als al die werkzaamheden zijn uitgevoerd 
hebben we binnen de Claraparochie weer 6 fraaie begraaf-
plaatsen.

Namens het parochiebestuur, Sjaak Leliveld  
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Bestuursnieuws parochie H. Clara
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“Amnesty zet zich in voor slachtoffers van 
schendingen van mensenrechten, overal 
ter wereld. Het gaat om mensen die wor-
den vervolgd op grond van hun politieke 
voorkeur, religie of geaardheid. Amnesty 
mengt zich niet in de politiek. Ze kijkt naar 
de gevolgen van de politiek. Veel mensen 
denken dat Amnesty zich alleen voor ge-
wetensgevangenen inzet, maar Amnesty 
zet zich ook in voor vluchtelingen. Zij zijn 
immers eveneens slachtoffer van men-
senrechtenschendingen. Niemand verlaat 
zomaar huis en haard, waarbij je vaak ook 
nog familie moet achterlaten.”

Brieven
“Ik zet me hier in Nieuwkoop al tien jaar in 
voor Amnesty. Toen ik hier in 2005 kwam 
wonen, keek ik welke verenigingen hier 
actief waren. Zo raakte ik betrokken bij de 
lokale afdeling van Amnesty. Ik schreef 
namelijk altijd al brieven voor Amnesty. 
Amnesty stuurt haar leden maandelijks 
een mail met de naam van een gewetens-
gevangene met het verzoek een brief naar 
die gevangene te sturen en een brief naar 
de autoriteiten. De brief voor de gevange-
ne is ter ondersteuning van hem of haar. 
In de brief aan de autoriteiten pleit je voor 
zijn of haar vrijlating. Of het effect heeft, is 
moeilijk te meten. Reken echter maar dat 

het indruk maakt, al die postzakken met 
tienduizenden brieven.”

Dam tot Damloop
“We houden jaarlijks diverse acties. Zo 
doen we in maart mee aan de landelijke 
collecte van Amnesty. In september 
staan we met een boekenmarkt op het 
Reghthuysplein in Nieuwkoop. Op 10 de-
cember, de Dag van de Rechten van de 
Mens, hebben we onze ‘groet-actie’. Dan 
versturen we kaarten naar slachtoffers en 
naar autoriteiten.”
“Je ziet Amnesty ook bij sportevene-
menten, zoals de Dam tot Damloop. Zelf 
deed ik drie keer mee. Organisaties als 
Amnesty maken deel uit van de goede-
doelenloop. Deelnemers vragen tijdens 
de Damloop aandacht voor Amnesty en 
brengen ook nog eens sponsorgeld bij-
een. Het is mooi en opvallend, zo’n grote 

Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld hebben hulp nodig. Dat is een van de redenen waarom paus Franciscus juist deze 
groep naar voren haalt in het Heilige Jaar van de Barmhartigheid. Maar wat betekent dit voor onze parochie? We vroegen het 
Michel Vollebregt. Hij zet zich in Nieuwkoop met de lokale afdeling van Amnesty International in voor gewetensbezwaarde 
gevangenen én vluchtelingen. “Ik vind de rechten van de mens zo fundamenteel. Daar mag je niet aan voorbij gaan.”

groep hardlopers in hetzelfde Amnesty-
shirt.”

Vluchtelingen
“Vluchtelingen zijn ook het slachtoffer van 
mensenrechtenschendingen. Paus Fran-
ciscus spreekt over hen als slachtoffers 
van autoriteiten en van geweld. De paus 
spreekt ons in het kader van barmhartig-
heid daar persoonlijk op aan. Beoordeel 
ze niet als groep, maar voer een persoon-
lijk gesprek met ze. Dan zijn vluchtelingen 
niet bedreigend, maar leer je het verhaal 
achter hun vlucht. Dat leidt tot begrip en 
je ziet dat na zo’n gesprek veel mensen 
vluchtelingen graag willen helpen.”

Door Tom Zuijdervliet

De ontmoeting  

De barmhartigheid van Amnesty
‘Niemand verlaat zomaar huis en haard’

De landelijke collecte van Amnesty 
International wordt gehouden van 
13 tot en met 19 maart. Spreekt 
het doel je aan en heb je nog een 
of twee uurtjes over om in je eigen 
straat of buurt te collecteren? Meld 
je dan aan. Amnesty kan nog enkele 
collectanten gebruiken.”

Meer informatie: 
http://nieuwkoop.amnesty.nl/
E-mail michel.vollebregt@kpnplanet.nl, 
tel. 06-22729493

Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot een Buitengewoon Heilig Jaar van 
de Barmhartigheid. Daarbij vraagt hij speciale aandacht voor de vele vluchtelingen 
die als slachtoffer van geweld en armoede hun vaderland hebben verlaten. De 
paus vraagt ons vluchtelingen niet te zien aan de hand van hun legale of illegale 
status, maar als mensen wier waardigheid wordt beschermd. De Kerk staat aan 
de zijde van iedereen die werkt aan de verdediging van het recht om in je eigen 
geboorteland met waardigheid te leven.

In september staan we met een boekenmarkt 
op het Reghthuysplein in Nieuwkoop. 



Bericht uit de pastoraatsgroep
Voor de eerste keer dit jaar hebben wij 
als pastoraatsgroep alle contactpersonen 
van alle werkgroepen uitgenodigd voor 
een kennismakingsavond. We doen dit 
om ervaringen uit te wisselen en met 
elkaar te praten over hoe de verschil-
lende groepen werken, bij wie kunnen 
ze terecht met vragen of problemen en 
ook bij wie binnen de pastoraatsgroep. 
Dit was een geslaagde avond en daarom 
wordt dit in het najaar herhaald. Heb je 
als groep een onderwerp wat je graag 
zou willen bespreken meld dit dan bij 
ons.
Nu blikken we vooruit naar de vasten-
tijd en gaan op weg naar Pasen. In deze 
tijd is er veel te doen in de kerk, zoals:
Zondag 20 maart 19.00 uur: The Pas-
sion, opgevoerd door Lord Voice.
Donderdagavond 24 maart is er wake 
in de kerk. De overige vieringen voor de 
Pasen staan in het rooster.

Peuterviering 
Op zondag 6 maart is er een peutervie-
ring om 10.00 uur. Dit is een speciale 
viering voor kinderen in de leeftijd van 
2 tot 4 jaar. We lezen uit de Bijbel, zin-
gen liedjes en na afloop is er limonade 
en voor de ouders koffie en thee.

Vastenactie
We hebben de eerste zondag van de 40 
dagen tijd ‘gevierd’ en daarmee is de 
vastenperiode begonnen. Federatief 
is gekozen voor het landelijk project: 
KATAKWI in OEGANDA.
In elke viering vertellen we een onder-
deel van een project dat aangestuurd 
wordt door de katholieke Stichting 
SOCADIDO. Om dit duidelijk te maken 
staat in alle kerken van de Clara-paro-
chie een ‘RAD VOOR OEGANDA’.
Er is al drie keer aan het ‘rad’ gedraaid 
en we hebben drie verhaaltjes verteld 

Aarlanderveen

over onderwerpen waaraan alle paro-
chianen een ‘steentje’ kunnen bijdragen 
door een geldelijke gift in de spaardoos-
jes te doen. De verkoop van de viooltjes, 
gratis ter beschikking gesteld door een 
plaatselijke kweker, heeft al plaatsgevon-
den maar wij hebben nog twee activi-
teiten die we onder uw aandacht willen 
brengen.

• Vrijdag 11 maart: solidariteitsmaaltijd 
met speciale Oegandese recepten in ‘t 
Achterom 

• Dinsdag 15 maart: klaverjasavond in ‘t 
Achterom 

Voor de solidariteitsmaaltijd liggen inte-
kenformulieren achter in de kerk. 
U kunt zich ook aanmelden bij: 
Betty Staartjes: bwstaartjes@ziggo.nl, 
tel. (0172) 60 46 73, of Agatha Keijzer: 
aadagatha_keijzer@hotmail.com, tel. 
(0172) 60 47 64.                             

Kinderkerk Vastenactie 
Tijdens de kinderkerk van 14 februari 
is er aandacht besteed aan de vastenpe-
riode.
Er is geluisterd naar het verhaal van 
Josephine uit Katakwi en de kinderen 
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hebben vastenactiedoosjes gemaakt. Het 
zou leuk zijn als de doosjes  een beetje 
gevuld worden ingeleverd tijdens de 
viering van Palmpasen of de kruisweg.

Palmpasen
Zaterdag 19 maart, 17.00 uur de 
Palmpasen viering.  Met de versierde 
Palmpasenstok kunnen de kinderen 
om 16.40 uur naar ’t Achterom komen. 
We gaan in optocht de kerk in. Na de 
viering kunt u de Palmpaasstok bren-
gen naar iemand die een beetje extra 
steun en aandacht goed kan gebruiken.  
Ook als je niemand kent, die hiervoor 
in aanmerking komt, kun je meedoen! 
Je kunt aan Jolanda een naam en adres 
vragen van iemand, voor wie je de stok 
kunt maken.

Hoe versier je zo een stok: je neemt 
een houten kruis, dat je omwikkelt met 
gekleurd papier waarna je er van alles 
aan kunt hangen. Diverse soorten fruit, 
theezakjes, verpakte koekjes, snoep of 
chips, geurzakjes, tekeningetjes, lieve 
spreuken. Een ketting van doppinda’s, 
toffees of paaseitjes staat ook heel 
gezellig. Vergeet niet een broodhaantje 
(verkrijgbaar bij de bakker) bovenop de 
stok te plaatsen.

Houten kruisen kunt u ophalen bij 
Jolanda den Brave, Essenlaan 47.
Graag even bellen van tevoren 
(0172) 78 52 43.



Vrijdag 25 maart is het Goede Vrijdag. 
Om 15.00 uur is de kruisweg. Kinderen 
lezen de verhalen van de lijdensweg van 
Jezus voor. Alle kinderen mogen mee-
lopen langs alle kruisweg-schilderijen 
die je vast wel eens in de kerk hebt zien 
hangen. Iedereen mag ook een bloem 
meenemen om zo Jezus te eren.

Kerkradio
Op zaterdag 19 maart is de uitzending 
over de radio van Palmpasen niet om 
19.00 uur maar om 17.00 uur.

Dragersvereniging St. Barbara
Tot op de dag van vandaag heeft onze 
kerklocatie een dragers vereniging.
Opgericht 14 maart 1946, met als doel 
onze geliefde doden naar hun laatste 
rustplaats te brengen. Het is het voort-
zetten van een oud gebruik. Vroeger was 
dat gewoon burenplicht.
Onze parochie heeft een groep vrijwil-
ligers die dit goed verzorgen. Onze 
wens is om dat tot in lengte van jaren 
te  blijven doen. Dat hangt mede af of 
er voldoende vrijwilligers bereid en in 
staat zijn, om dit werk  op zich nemen. 
Het is uniek dat een kerklocatie zo een 
groep gemotiveerde parochianen heeft 
en omdat we 70 jaar bestaan, willen 
we dit gedenken op zondag 13 maart 
tijdens de viering om 10.00 uur in onze 
kerk. Pastoor Glas zal voorganger zijn 
en heeft beloofd, juist ook vanwege het 
Jaar van Barmhartigheid, daar op ge-
paste wijze aandacht aan te besteden.                                    

Het kerkhof
Graag willen wij uw aandacht vragen 
voor het ruimen op ons kerkhof dit 
voorjaar. Er is niet veel ruimte meer 
over, daarom wordt het tijd om te rui-
men, of herbegraven net wat de familie 
wenst.
De familieleden zijn aangeschreven en 
hebben hun wensen kenbaar gemaakt.
Wij willen niet alleen het middenstuk 
ruimen maar ook het kerkhof en de 
directe omgeving.

Een belangrijk onderdeel wordt het 
kunnen begraven voor 10 jaar met recht 
op herbegraven of het begraven voor 20 
jaar met het recht om te verlengen.
De urnenmuur is al voor 20 jaar en dit 
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blijft gehandhaafd.
Daarnaast willen we de sfeer op het 
kerkhof verbeteren. Op het geruimde 
gedeelte wordt het zand vervangen door 
gras. Niet overal tegelijk want dit is niet 
mogelijk. De oude omheining aan de 
voorkant vervangen door een iets lagere. 
Meerdere struiken, bomen en afschei-
dingen. Ook de tegelpaden worden aan-
gepakt. De urnenmuur wordt voorzien 
van een plateau voor de bloemen en 
plantjes. Naast de urnenmuur een mooi 
strooiveldje waar u later uw dierbare 
kunt uitstrooien.
Een betere plaats om bloemen en 
planten te verzorgen in plaats van op de 
deksel van een vuilcontainer.
Ook aan Maria is gedacht, deze plek 
wordt niet vergeten.
Er zijn drie bedrijven uitgenodigd om 
offerte te doen. Uit deze drie kiezen we 
het bedrijf die de ruiming en opknap-
beurt gaat uitvoeren. Alle offertes 
gaan naar het bestuur van de H. Clara 
parochie om toestemming te vragen om 
onze plannen te mogen realiseren.
Als alles rond is en we mogen verder 
met onze plannen wordt er een voor-
lichtingsavond georganiseerd. De werk-
zaamheden zullen ongeveer 4 weken 
duren. In deze weken is het kerkhof niet 
toegankelijk voor bezoekers.

U begrijpt dit kost veel geld maar daar is 
voor gespaard. Maar toch willen wij een 
beroep op u doen om ons extra te steu-
nen door middel van een actie, zodat wij 
alle wensen ook écht uit kunnen voeren.
Er komt een kaars te koop in de vorm 
van een steen, een zgn. granietsteen met 
daarin een logo, dit als symbool voor de 
herinrichting van ons kerkhof.
Samen zijn we kerk, wilt u mee doen?
Als iedereen zijn “steentje” bijdraagt 

- Lief en leed -

Overleden 
10 januari Albertus Hendrikus Theodorus van der Hulst 56 jaar
18 januari Margaretha Theodora Vos-den Bruinen  77 jaar
18 januari Cornelia Elisabeth Adriana Samsom  91 jaar
28 januari Karel Jozef  Valentijn    65 jaar
30 januari  Maria Maatje Pieterse-Borst   57 jaar
31 januari  Apolonia Anna Vergeer- van Acker    92 jaar

kunnen we vanaf de zomer genieten, sa-
men met onze dierbaren, van een mooi 
en sfeervol kerkhof.

Beheercommissie Petrus- & Pauluskerk

Geloof, hoop en liefde 
Geloof in God de Heer
Geloof in Zijn goedheid
Geloof in Zijn wijsheid
Geloof in Hem, elke keer.
 
Hoop op God de Heer
Hoop dat leven doet
Hoop en houdt moed
Hoop steeds maar weer.

Liefde troost en geneest
Liefde geeft geborgenheid
Liefde geeft genegenheid
Liefde vergeet wat is geweest.



Langeraar

Vanaf de bestuurstafel
Zoals u weet verdwijnt de blauwe enve-
loppe van de Belastingdienst. Wat niet 
verdwijnt, is de witte enveloppe voor 
de actie kerkbalans. De actie kerkba-
lans 2015 heeft € 45.800, - opgebracht. 
Het bedrag vertoont een stijgende lijn 
ten opzichte van het jaar 2014. Veel 
dank hiervoor. De enveloppen voor het 
jaar 2016 zijn bij u thuis bezorgd. Wij 
hopen dat u de parochiekern Lange-
raar een warm hart toedraagt en dat 
het bedrag van 2015 wordt overtroffen. 
De monumentale kerk die van verre 
te zien is vraagt onderhoud en zonder 
uw bijdrage is dit niet te realiseren. Ik 
denk aan de toren die voor een deel van 
nieuwe voegen moet worden voorzien 
maar ook aan de begraafplaats waar dit 
jaar wordt geruimd. Dit is een goede 
gelegenheid om het een extra facelift te 
geven. 
De voorbereidingen voor het in gebruik 
nemen van de expositieruimte in een 
van de biechtstoelen is bijna afgerond. 
Deze ruimte kan op verschillende 
manieren voor en door parochianen 
als expositie ruimte worden gebruikt. 
Denk aan oude liturgische gewaden en 
gebruiken, iconen, Bijbels die tentoon-
gesteld kunnen worden, maar ook aan 
herinneringen vanuit de koren of aan 
kinderverhalen en –tekeningen. U hoort 
nog wanneer deze ruimte en de opge-
knapte biechtstoel opnieuw worden 
ingezegend.

Namens de beheercommissie, Ad van 
Velzen Voorzitter

Eerste Heilige Communie 
Langeraar
Vrijdag 5 februari was de eerste voorbe-

reidingsmiddag voor de communicant-
jes van Langeraar. Vol enthousiasme en 
verwachting kwamen de kinderen naar 
het Koetshuis. Spannend zo, de eerste 
keer. Wat gaan we doen en wat staat ze 
allemaal te wachten. De eerste middag 
stellen wij ons aan elkaar voor. Op iedere 
lettergreep klap je in je handen. Iedereen 
deed mee, zelfs de hulpouders kwamen 
aan bod. En wie heeft de langste naam? 
Pas-tor-An-dré. Nee, dat is niet eerlijk 
maar wel grappig. God is ook voorge-
steld aan de kinderen. Wat is Zijn naam? 
JHWH, Je spreekt het uit als Jahweh 
en het betekent: Ik zal er zijn. Welkom 
kinderen van Langeraar! Leuk dat jullie 
er zijn. Wij van de communiewerkgroep 
hebben er heel erg veel zin in.

Huispaaskaars
In de Veertigdagentijd is het mogelijk 
om een huispaaskaars te kopen. Achter-
in de kerk liggen de lijsten met voor-
beelden. Een huispaaskaars is een mooi 
geschenk voor uw huis. Katholieken 
zijn immers gelovigen die hun zintuigen 
willen gebruiken om God te herkennen. 
De huispaaskaars verwijst naar het Licht 
van Christus. U kunt de kaars op de 
zondagen aansteken, bij de maaltijden 
of even voor een bijzonder moment. We 

hoeven niet altijd woorden te hebben 
om bij God te komen. Dus, kiest u een 
mooie kaars uit. Informatie krijgt u ook 
bij het secretariaat. 

Diaken Van Aarle

Palmpasen 
Op 20 maart is het Palmpasen. Komen 
jullie allemaal weer Palmpasenstokken 
versieren dit jaar? Dit kunnen jullie 
doen in het Koetshuis op woensdagmid-
dag 9 maart om 13.30 uur (tot 15.00 uur 
of eerder als je klaar bent), maar ook bij 
Kicala op woensdagavond 9 maart van 
18.45 tot 20.00 uur. Jullie zijn van harte 
welkom!

Wat heb je nodig: 
• een kruis van ongeveer 60 x 40 cm
• iets lekkers om eraan op te hangen 
(paaseitjes, theezakjes, snoepjes maar 
geen fruit omdat dit zal bederven)
Wij zorgen voor de versiersels en de 
broodhaan. Heb je geen kruis of wil je 
thuis je Palmpasenstok maken, maar 
wil je wel een broodhaantje? Neem 
dan even contact op met Liesbeth van 
Woudenberg, tel. (0172) 53 89 68 of op 
facebook. Bedenk alvast aan wie je na 
de viering je Palmpasenstok zou willen 
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H. Clara parochie 

geven, denk hierbij aan iemand die deze 
goed kan gebruiken (zieken, ouderen of 
nabestaanden) De Palmpasen viering 
is op zondag 20 maart om 9.30 uur in 
H. Adrianus m.m.v. het kinderkoor 
De Vrolijke Noot. Tijdens de viering 
is crèche aanwezig. Daarna gaan we 
met de mooi versierde Palmpasenstok-
ken naar Huize Aarhoeve om daar een 
aantal mensen blij te maken met voor 
hen gemaakte stokken. Het zou na-
tuurlijk geweldig zijn als we heel veel 
mensen blij kunnen maken met zo’n 
mooie Palmpasenstok. Dus kom gezellig 
meedoen. 

Werkgroep Kinderwoorddienst en Kicala

After Passion
Op Witte Donderdag zijn in de verschil-
lende kerken vieringen. Belangrijke 
vieringen, want de kerk viert dan de 
instelling van de Eucharistie. Op de te-
levisie zal die avond ook The Passion te 
zien zijn. Een groot muziekspektakel dat 
het lijdensverhaal van Christus in eigen-
tijdse vorm neerzet. Na The Passion is 
de kerk van Langeraar een uurtje open 
voor stilte, aanbidding van het sacra-
ment en eventueel een gesprek. U bent 
allemaal welkom om dan nog even uw 
huis uit te gaan en de kerk te bezoeken.

Diaken Van Aarle

Inloopochtend in 
het Koetshuis
Ook nu de lentemaand begonnen is 
en de winter voorbij lijkt, zijn we de 
eerste maandag van de maand open. U 

Vanaf de Adrianustoren
• Wilt u ook dat mooie boekje Ik leef 

van pater Koster lezen? U kunt het 
bestellen bij Bert Post, Riethof 9 2431 
AZ in Noorden. E-mail: info@uitgeve-
rijbertpost.nl

• Op de woensdagen in de 40-dagentijd 
is de kerk van 12.00 uur tot 13.00 uur 
open voor stilte en aanbidding van het 
H. Sacrament. Rond 12.30 uur is er een 
kort gebed. Loop gerust even binnen.

• Dit jaar besteden we met de vastenac-
tie extra aandacht aan Oeganda. In de 
weekendvieringen zal er iets over ver-
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bent allen van harte welkom, 7 maart 
vanaf 10.00 uur staat de deur open voor 
iedereen uit Langeraar en omgeving. De 
koffie of thee staat klaar.

Namens de werkgroep diaconie 
Thea van Dalen en Hennie Lek

Kruisweg
Goede Vrijdag 25 maart is er om 15.00 
uur de kruisweg. Het is de intentie om 

de kruisweg te lopen in het Adrianus-
bos achter de kerk. Iedereen is van 
harte welkom mee te lopen: kinderen, 
jongeren en ouderen. Het pad langs de 
staties is begaanbaar voor een rolstoel 
of rollator. Voor mensen die minder 
mobiel zijn, zullen we zorgen voor een 
stoel of een bank. Neem als u/je wilt 
een bloem mee voor de kruishulde. Bij 
slecht weer zal de kruisweg in de kerk 
worden gelopen.

In een mooie viering op 7 februari ontvingen de dopelingen en hun broertjes en zusjes 
de zegen.

- Lief en leed -

Overleden 
19 januari Simon Wouterus Martinus van Straalen             92 jaar
6 februari Elisabeth Petronella Borst- van der Meer              93 jaar
9 februari Adrianus Cornelis den Haan                               80 jaar

teld worden. De melkbussen hangen 
achter in de kerk voor uw giften.

• Informatie over de Stille Omgang 
vindt u in het algemene gedeelte van 
dit blad.

• Diaken van Aarle gaat weer de klas-
sen bezoeken op Aeresteijn. Hij zal 
dan ook de vastenzakjes uitdelen. We 
hopen dat met Pasen weer heel veel 
gevulde vastenzakjes meegenomen 
worden naar de kerk.

• Woensdag 23 maart is in Rotterdam 
de chrismaviering waarbij de heilige 

oliën worden gewijd. Wilt u deze vie-
ring ook eens meemaken? Meldt u aan 
bij het secretariaat tel. (0172) 60 21 30, 
u kunt mee rijden.

• Op Goede Vrijdag kunt u bloemen 
meenemen naar de kerk voor de 
kruishulde.

• De pastoraatsgroep wenst u een goede 
voorbereiding op het Paasfeest en fijne 
Paasdagen. 



Vanuit de pastoraatsgroep
Als u dit leest zitten we in de vastentijd 
en zijn we op weg naar het feest van 
Pasen.

Op zondag 6 maart stellen de com-
municantjes zich voor. Na deze viering 
is er koffie/ thee en limonade voor de 
kinderen. De kinderen kunnen dan een 
spelletjes circuit doen. De opbrengst is 
bestemd voor de vastenactie.

De viering in de Goede Week, de  
Witte Donderdag viering, is dit jaar  
in Noorden.
Op Goede Vrijdag is er in onze kerk om 
15.00 uur de kinderkruisweg. Ouders en 
opa en oma’s en andere belangstellende 
zijn natuurlijk ook van harte welkom.

De paaswake is om 19.00 uur in onze 
kerk, koor Allegro zal de zang verzor-
gen.Deze viering is bestemd voor alle 
kernen van de Clara parochie.
Dit is een gewone paaswake, dus gericht 
op volwassenen.
Daarom is er voor de kinderen een extra 
lange kinderwoorddienst omdat er 
in een paaswake veel lezingen zijn.

Eerste Paasdag is er om 11.00 uur een 
feestelijke viering met zang van koor 
Andante. Na de viering is er koffie en 
thee en kunnen we elkaar een Zalig 
Pasen toewensen. Voor de kinderen is er 
eieren zoeken in de tuin van de pastorie.

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

Kinderen in de Kerk

Gezinsviering in Nieuwkoop
Vorige maand geen gezinsviering in 
Nieuwkoop maar deze maand zijn er 
twee vieringen.
Zondag 6 maart een speciale gezinsvie-
ring. Op deze dag zullen de 12 commu-
nicantjes zich aan de parochiegemeen-
schap voorstellen. 

Zondag 20 maart vieren we Palmpasen: 
de intocht van Jezus in Jeruzalem. Als je 
bij ons een palmpaasstok gemaakt hebt, 
staat deze die dag voor je klaar. Je mag 
ook een palmpaasstok van thuis mee-
brengen. Zullen we ook hier een groot 
feest van maken?
We hopen beide keren velen van u te 
mogen begroeten!

Werkgroep GezinsVieringen

KinderWoordDienst
In maart wel 3x KinderWoordDienst in 
Nieuwkoop!
Goede Vrijdag om 15.00 uur de Kinder-
kruisweg. We vertellen dan het verhaal 
van Goede Vrijdag speciaal voor de 
kinderen. Maar ook volwassenen zijn 
van harte welkom!
Paaszaterdag om 19.00 uur is er tijdens 
de viering een KinderWoordDienst. 
Pastor Horsthuis zal deze, samen met de 
werkgroep, verzorgen. 
Eerste Paasdag is tijdens de viering van 
11.00 uur een KinderWoordDienst die 
in het teken staat van de verrijzenis van 
Jezus. Wij hopen natuurlijk dat er heel 
veel kinderen komen.

Werkgroep KinderWoordDienst
Nieuwkoop

Eerste Heilige Communie
Woensdag 10 februari zijn we met 12 
kinderen begonnen aan het project 
rondom de Eerste Heilige Communie. 
Zondag 6 maart zullen zij zich, tijdens 
een gezinsviering, aan de parochianen 
voorstellen. Tijdens een extra feestelijke 
viering op 17 april zullen zij voor het 
eerst het brood van Jezus ontvangen. U 
bent van harte welkom om dit met ons 
mee te vieren!

Werkgroep Eerste Heilige Communie 
Nieuwkoop

Bericht MOV groep
Vastenactie wil dit jaar de mensen van 
Katakwi in Oeganda stimuleren om 
betere leefomstandigheden te krijgen. 
Zij zijn afhankelijk van de landbouw 
voor hun voedselvoorziening. Door 
extreme weersomstandigheden misluk-
ken de oogsten en hebben deze mensen 
nauwelijks te eten. Van de lokale ontwik-
kelingsorganisatie Socadido leren zij 
betere landbouwtechnieken en een beter 
waterbeheer. Ook worden ze geholpen 
met ossen, zaden, ploeg, waterpomp. Ze 
krijgen ook hulp met het oprichten van 
kleine coöperaties om hun producten te 
kunnen verkopen. 

Om dit doel te steunen en ook ter bezin-
ning zal er een pelgrimstocht worden 
gehouden van 17 t/m 19 maart. Voor 
meer informatie zie pagina 27.
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MATTHÄUS PASSION 
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar, nu op 
zondag 13 maart om 10 uur een uit-
voering van de MATTHÄUS PASSION 
van Johann Sebastian Bach in onze kerk 
plaatsvinden. Vorig jaar kregen we veel 
enthousiaste reacties.

De mooiste delen van de dvd van Pieter 
Jan Leusink met het Holland Boys Choir 
& Netherlands Bach Orchestra laten we 
zien op een groot scherm. Het geluid 
komt in de akoestiek van onze kerk goed 
tot zijn recht. De uitvoering duurt onge-
veer 2 x 3 kwartier. Dank zij ondertite-
ling kunt u het verhaal goed volgen.
Alle koorstukken zijn te horen en de 
solopartijen die voor het verhaal van 
belang zijn.

U krijgt een programma waarop alle on-
derdelen zijn vermeld en is aangegeven 
welke stukken we hebben uitgekozen.
Vooraf en in de pauze zijn er consump-
ties verkrijgbaar.Inloop vanaf 9.30 uur. 
Er zijn geen gereserveerde plaatsen.
De toegang is vrij maar uw bijdrage 
na afloop in de collecteschalen wordt 
zeer op prijs gesteld voor het bestrijden 
van de onkosten. Uiteraard hebben we 
toestemming van Pieter Jan Leusink om 
zijn dvd te gebruiken.

H. Clara parochie 
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Goede Vrijdag
Ook dit jaar zal zoals de voorgaande 
jaren op Goede Vrijdag de kerk open zijn 
van 12 tot 17 uur.
De kerk is leeg en kaal. De Godslamp is 
uit. 
Het Goede Vrijdagkruis staat voor het 
open en lege tabernakel. Zachte stem-
mige muziek is te horen.
De zijkapel is uitbundig versierd als 
sacramentskapel en de ciborie met de 
Heilige Hosties staat op het zijaltaar. 
U kunt in alle rust even komen bidden 
en het lijden van de Heer gedenken.
Om 15 uur is er kinderkruisweg, waar 
de kinderen, maar ook hun ouders en 
grootouders en u die geen kinderen bij 
de kinderkruisweg heeft allemaal wel-
kom bent.

Vooraf, of na afloop bent u van harte 
uitgenodigd even te komen bidden in de 
zijkapel.

Algemeen nieuws
Berichtje van de Lourdesgroep 
Nieuwkoop
We gaan weer samen op reis naar Lour-
des. De bus vertrekt vanaf Nieuwkoop 
op vrijdag 14 oktober 2016.
We komen terug op vrijdag 21 oktober 
2016.
 
Denkt u er over om eens een keer mee te 
gaan, meld u zich maar vast aan.
Er zijn al veel aanmeldingen. We houden 
u op de hoogte van de voorbereidingen.

Werkgroep Lourdesbedevaarten, 
Nieuwkoop

- Lief en leed -

Overleden 
19 januari  Jo Schoonderwoerd      95 jaar

Avondmaal

Het brood is gebroken,
de woorden gesproken:

“Neemt, eet en gedenkt”

Zijn lichaam is gebroken,
Zijn Woord heeft gesproken:

“Vader, vergeef het hun
want zij weten niet wat zij doen.”

De wijn is vergoten,
de beker gaat rond.

“Drinkt allen daaruit.”

Zijn bloed is vergoten,
Zijn lichaam gewond.

Leeft allen hieruit!

Volkomen verzoening,
“neemt, eet en gedenkt.”

Hij gaf en vergeeft
opdat jíj leeft!
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De pastoraatsgroep
In iedere parochiekern is een pasto-
raatsgroep. Deze groep is benoemd 
door de bisschop van Rotterdam en zij 
draagt de verantwoordelijkheid voor 
alle pastorale terreinen van de parochie-
kern. Deze verantwoordelijkheid dragen 
de leden van de pastoraatgroep met 
de locatie-pastor. Samen met diaken 
Andre van Aarle zijn Diana Heemskerk, 
Gerard Bader, Marian Berkhout en 
Miranda Voorend de pastoraatsgroep. 
De parochianen van deze groep stellen 
zich voor:

Mijn naam is Diana Heemskerk. Sinds 
deze zomer ben ik lid van de pastoraats-
groep Nieuwveen. Ik ben geboren en ge-
togen in Nieuwveen en hoewel ik 4 jaar 
geleden naar Zevenhoven (Noordeinde) 
verhuisd ben, voel ik me nog steeds een 
Nieuwveense en ik zet me daarom ook 
graag in voor de parochiekern Nieuw-
veen. In het dagelijks leven werk ik als 
praktijkondersteuner voor 3 huisartsen. 
Dit is een erg leuke baan, waarin ik mijn 
interesse voor gezondheid en de medi-
sche wereld kan combineren met het 
hebben van een intensief contact met 

mensen. In de pastoraatsgroep neem ik 
het onderdeel Catechese voor mijn re-
kening. Als u mij nodig heeft kunt u mij 
bereiken via e-mail heemskerk0101@
gmail.com

Mijn naam is Gerard Bader. Sinds 
december 2012 maak ik deel uit van de 
pastoraatsgroep.
Mijn taakveld in deze groep is de Dia-
conie. Ik ben geboren in Nieuwveen en 
heb er altijd gewoond. Ik ben getrouwd 
en wij hebben een dochter, een schoon-
dochter en een kleindochter. En al ruim 
30 jaar heb ik een installatiebedrijf. 
Mijn hobby’s zijn mijn groentetuin en 
wandelen.

Ik ben Marian Berkhout en woon iets 
meer dan 40 jaar in Nieuwveen.
Oorspronkelijk kom ik uit Noord Hol-
land. Ik heb 3 kinderen en 7 kleinkin-
deren.
Ik ben lid van de pastoraatsgroep 
geworden omdat het geloof mij interes-
seert én ik mij mede verantwoordelijk 
voel zodat onze kerk ook vandaag de 
dag blijft bestaan. Ik heb het taakveld 
Liturgie onder mijn hoede.

Mijn naam is Miranda Voorend en sinds 
april 2015 zit ik in de pastoraatsgroep 
van Nieuwveen. Ik vind het leuk en uit-
dagend en ik hoop dat ik mijn steentje 
bij kan dragen voor de uitdagingen die 
we in de toekomst tegenkomen voor de 

Nieuwveen

Zoek niet te ver 

Je verwonderen
over het gewoonste, 

Het spelen van licht,
het strelen van de wind,

De openhartigheid van een bloem
Het gezoem van een bij,

Zoek niet te ver.
Je zit vlakbij het vuur,
het geheim dat leven heet.

Het liefste, het warmste – 
Geluk

Iedere dag weer
ligt het voor de hand

Uit: “Zien wat je droomt” 
Hans Bouma

kerk H. Nicolaas. Ik draag zorg voor het 
taakveld Pastoraat. Voor vragen kan u 
mij altijd mailen: M.Voorend@kpnpla-
net.nl

Wij wensen deze nieuwe groep veel 
zegen.

Huispaaskaars
De huispaaskaars verwijst naar het Licht 
van Christus. U kunt de kaars op de 
zondagen aansteken, bij de maaltijden 
of even voor een bijzonder moment. We 
hoeven niet altijd woorden te hebben 
om bij God te komen. Dus, kiest u een 
mooie kaars uit. Informatie krijgt u ook 
bij het secretariaat van uw parochiekern. 

Diaken Van Aarle

Nu echt gestart!
Zaterdag 13 februari zijn we met een 
feestelijke startviering de voorbereidin-
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gen op de Eerste Heilige Communie 
begonnen. 22 Kinderen stelden zich 
voor in de kerk van Nieuwveen. Wat 
zijn we met veel! Dat was best een beetje 
spannend, want de kinderen kennen 
elkaar nog helemaal niet. Samen gaan 
zij nu op weg naar het grote feest op 
zondag 24 april in de kerk van Noorden. 
Op de vrijdagmiddagen zullen zij bij 
elkaar komen om met Karin, Jacqueline 
en Angela te werken uit het project “blijf 
dit doen”. Dit wordt vast en zeker een 
drukke maar leuke tijd! 

After Passion
Na The Passion op TV, is de kerk van 
Langeraar een uurtje open voor stilte, 
aanbidding van het sacrament en even-
tueel een gesprek. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de parochiekern 
Langeraar. 

Diaken Van Aarle

Slotviering jubileumjaar
Op zondag 6 maart sluiten we het jubi-
leumjaar af met een feestelijke viering. 
De koren Canta Libre en Caecilia zullen 
dan zingen.

We danken God voor een zeer geslaagd 
jubileumjaar.

Vastenproject voor Oeganda 

Plantenverkoop op zondag 6 maart
Het thema van het vastenactieproject is 
dit jaar water, bron en leven in Oeganda. 
Het campagneproject richt zich op de 
boeren in het district Katakwi, zij krijgen 
onderricht in het verbouwen van voedsel.

Wilt u dit project steunen komt u dan 
plantjes kopen op zondag 6 maart ach-
ter in de kerk. Ook staat er achter in de 
kerk weer de voor u bekende melkbus.

Namens de MOV-groep Ria Kennis en 
Will de Jong

Kort gezegd
• Op zaterdag 6 februari hebben onder grote belangstelling, 13 kinderen de  

Kinderzegen ontvangen
• Zaterdagavond 6 februari hebben 13 kinderen het Heilig Vormsel ontvangen 

waarvan 9 kinderen uit Nieuwveen, 2 uit Noorden en 2 uit Zevenhoven.
• Zondag 6 maart wordt het jubileumjaar afgesloten met een eucharistieviering, de 

koren Caecilia en Cantra Libre gaan dan zingen.
• Tevens is er na afloop van de viering gelegenheid om planten te kopen voor de 

vastenactie Oeganda
• Tot eind maart kunnen er nog foto’s ingestuurd worden voor de fotowedstrijd.
• Elke woensdag in de Veertigdagentijd is de kerk in Langeraar open voor stille aan-

bidding van 12.00 – 13.00 uur. Op Goede Vrijdag is om 15.00 – 16.00 uur alleen 
de kerk open. Er is geen kruisweg.

•  Geslaagd stamppotbuffet voor vrijwilligers. Op zaterdag 23 januari en zondag 31 
januari was er in de Mettenburcht een stamppotbuffet om de vrijwilligers in onze 
parochiekern te bedanken voor hun inzet. Vooral in dit jubileumjaar hebben vele 
vrijwilligers naast hun gewone “kerkwerk” zich extra ingezet om dit jubileumjaar 
te doen slagen. Een bedankje aan al deze parochianen was dan ook op zijn plaats. 

•  Een heerlijk buffet en een gezellige avond!”

H. Clara parochie 

- Lief en leed -

Overleden 
31 januari  Stien Ran       85 jaar
1 februari  Gerard van Gils      53 jaar
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Noorden

Dankbaarheid
In 1992 had onze parochie met wat 
moeilijkheden te maken. Het parochie-
bestuur ging op zoek naar een nieuwe 
herder, die aandacht voor alle schapen 
zou hebben. Een pastoor uit Oegst-
geest wilde graag naar ons mooie dorp 
komen. Wat een geluk dat we hem toen, 
met Marjo, aangenomen hebben. Samen 
hebben ze onze parochie St. Martinus 
weer nieuw leven ingeblazen. Ze maak-
ten hun pastorie tot een herberg waar 
iedereen welkom is en waar het raampje 
altijd open staat.

Pater Koster was in die tijd ook over-
ste van de Oblaten van Franciscus van 
Sales. Wie had ooit van deze heilige 
gehoord? Niemand. Zijn gedachtegoed 
heeft pater Koster aan ons uitgedragen 
zodat Frans van Sales ook voor ons is 
gaan leven. Zijn boek over deze heilige 
is een boek van deze tijd geworden. 
Pater Koster leek wel een beetje op 
Frans van Sales, beiden hielden erg van 
mensen. Hij schreef net als hij verschil-
lende boeken. Zijn laatste boek was: “Ik 
leef ”. Wat een mooie titel voor een boek, 
terwijl je weet dat je dood gaat.

In het jaar 2000 ging pater Koster met 

Sint Martinus deelt mee…
We zijn al halverwege de 40-dagen tijd, 
de paastijd is nu dichtbij. Dit gedenken 
we in Noorden met een aantal vieringen. 

Goede Week begint met Palmpasen, 
dit wordt gevierd op zaterdagavond 
19 maart om 19.00 uur. De kinderen 
mogen dan weer hun palmpasenstok 
versieren en meenemen naar de kerk. 
Laten we hopen dat er een grote op-
komst is, help uw kind en/of kleinkind 
hieraan herinneren. Het is immers feest, 
de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem 
wordt gevierd. 

Woensdag 23 maart kunt u naar de 
chrismaviering in de Laurentius Elisa-
beth Kathedraal te Rotterdam komen, 
dan worden de oliën door de bisschop 
gewijd en gezegend. Deze viering begint 
om 19.30 uur.

Witte Donderdag zal de viering bijge-
woond worden door de communicant-
jes, we vieren dan de instelling van de 
eucharistie. 

Goede Vrijdag kunt u om 15.00 uur 
de kruisweg bidden, ook kinderen zijn 
hier van harte welkom. Vergeet niet 
een bloemetje mee te nemen voor de 
kruishulde. 

Paaszaterdag wordt er in Noorden geen 
paaswake gevierd, wel kunt u deze bij-
wonen in een van de andere kernen. In 
Langeraar zal onze paaskaars gezegend 
worden, deze zal Eerste Paasdag tijdens 
de viering in Noorden binnen gebracht 
worden. 

Tweede Paasdag is er alleen een viering 
in Langeraar en Roelofarendsveen. Maar 
voorafgaand aan alle paasvieringen is er 
op 13 maart de boeteviering.

pensioen. Dankbaar waren we voor 
zijn inzet in de afgelopen 8 jaar. Maar 
pensionering betekende niet op de bank 
gaan zitten niksen. Hij was ook binnen 
de federatie “De Regenboog” en later de 
“Clara en Franciscusfederatie” gewoon 
weer van de partij. Zijn specialisatie 
was het voorgaan in vieringen en mooie 
preken houden, vaak met een beetje 
humor. Er waren parochianen die steeds 
naar zijn vieringen gingen ook in omlig-
gende plaatsen. Hij was overal welkom 
en geliefd.

De beheercommissie van de St. Mar-
tinusparochie kijkt met dankbaarheid 
terug naar 23 jaar “Dirk”. Beste pater 
Koster, lieve Dirk, heel hartelijk bedankt 
voor alles. Rust in vrede.

Heilig Vormsel 
Zaterdag 6 februari werden in de kerk 
in Zevenhoven een groep jongeren 
gevormd. 
Vanuit de Martinuskerk in Noorden 
waren dit Maud Schutter en Melle 
Brouwer. 
Al een aantal weken daarvoor hebben ze 
hard gewerkt om zich zo goed mogelijk 
op deze avond voor te bereiden. Tijdens 
de voorbereidingen werd er gewerkt 

Vormelingen 2016



H. Clara parochie 

met het project “Vuur en Vlam”. Op een 
mooie manier wordt er door middel 
van dit project met de vormelingen stil 
gestaan bij het geloof en wat geloven 
voor de jongeren inhoudt. De Vormheer 
van Ulden heeft de jongeren tijdens een 
mooie, maar vooral ook boeiende vie-
ring gevormd. Alle jongeren hebben een 
actieve bijdrage geleverd aan de viering 
door een stukje voor te lezen, te helpen 
met de collecte of met het klaar maken 
van de tafel.  

Nu echt gestart!
Zaterdag 13 februari zijn we met een 
feestelijke startviering de voorbereidin-
gen op de Eerste Heilige Communie 
begonnen. 22 Kinderen stelden zich 
voor in de kerk van Nieuwveen. Wat 
zijn we met veel! Dat was best een beetje 
spannend, want de kinderen kennen 
elkaar nog helemaal niet. Samen gaan 
zij nu op weg naar het grote feest op 
zondag 24 april in de kerk van Noorden. 
Op de vrijdagmiddagen zullen zij bij 
elkaar komen om met Karin, Jacqueline 
en Angela te werken uit het project “Blijf 
dit doen”. Dit wordt vast en zeker een 
drukke maar leuke tijd! 

RockSolid en SolidFriends
De leiding van RockSolid kijkt met 
trots terug op de allereerste bijeenkomst 
van SolidFriends. SolidFriends is een 
programma voor de tieners die 14 jaar 
of ouder zijn. Het programma gaat net 
wat verder dan het RockSolid program-
ma; net wat serieuzer, net wat stoerder 
en net wat volwassener. De RockSolid 
groep is ondertussen uitgegroeid tot 16 
enthousiaste tieners. Een grote groep, 
met een groot leeftijdsverschil, die net 
te groot is voor de Jozefzaal. In overleg 
met de oudste tieners hebben we beslo-
ten vanaf dit schooljaar voor een andere 
aanpak te kiezen. De oudste tieners hel-
pen bij de voorbereiding van het regu-
liere RockSolid programma. Ondertus-
sen hebben Jelmer, Freek, Anne-Lynise 
en Mara ons geholpen om hele leuke 
programma´s in elkaar te zetten en te 
draaien. De tieners kwamen er al snel 
achter dat een goede voorbereiding van 
een RockSolid avond niet een-twee-drie 
gedaan is. Je wilt leuke spelletjes in el-
kaar zetten maar ook wat meegeven. En 
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idealiter zou het natuurlijk leuk zijn als 
er ook een stukje bijbel in zit. Maar het 
gaat ze goed af. We hebben ondertussen 
al een paar geboren leiders gezien.
We blijven constant investeren om aan 
de onderkant aanwas te blijven houden, 
maar willen ook waken dat we de 
oudste tieners niet kwijt raken. Als zij 
immers in hun pubertijd afstand nemen 
van de kerk, is het lastig om ze op latere 
leeftijd weer terug te laten keren. 
SolidFriends was de oplossing. De tie-
ners en leiding van SolidFriends waren 
na de allereerste bijeenkomst bijzonder 
enthousiast en hebben besloten dit pro-
gramma door te zetten. 
Daarnaast hebben we ook Isabelle 
mogen verwelkomen in het leidingteam 
van RockSolid en SolidFriends. We zijn 
bijzonder blij met haar enthousiasme en 
ondersteuning. Met haar hebben we een 
steviger leidinggroep, waarbij creativi-
teit, diepgang en continuïteit gewaar-
borgd blijven.
Wilt uw zoon of dochter ook een keer 
komen kijken bij RockSolid of Solid-
Friends? Iedereen is welkom. De tieners 
van RockSolid komen elke derde vrijdag 
van de maand bij elkaar van 19.39 tot 
21.41 uur in de Jozefzaal. De tieners van 
SolidFriends komen elke eerste vrij-
dag van de maand bij elkaar van 20.05 
tot 22.10 uur. Let op: in verband met 
het Goede Vrijdag programma van 25 

maart, gaat het RockSolid programma 
in maart niet door. Zie hiervoor de ach-
terkant van Samenstromen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
Hein Wagenaar (tel. (0172) 74 27 58 of 
heinw@hotmail.com)
Tot RockSolid en SolidFriends, 

Annemieke, Isabelle, Jos en Hein

Uitnodiging feestelijk en
bijzonder concert
Op 9 april, ter gelegenheid van haar 
60ste verjaardag, wordt een feestelijk 
concert gegeven door Pia Schütz in de 
St. Janskerk in Mijdrecht. Het concert 
begint om 19.30 uur. Een heel divers 
repertoire brengt zij deze avond en ze 
wordt terzijde gestaan door een aantal 
musici en een groot koor waaronder 
ook leden van Waimbaji, haar koor 
van de Martinusparochie. Naast wat 
moderner repertoire worden er ook 
delen gezongen uit het oratorium Ruth 
en veel meer prachtige stukken, zoals 
een aria uit de Johannes Passion en het 
Regina Coeli. 
Kaarten voor dit concert zijn € 10, - (in-
clusief een hapje en drankje na afloop 
van het concert) en te verkrijgen bij 
leden van Waimbaji of pia.b.schutz@
gmail.com of (06) 814 88 005. Hartelijk 
welkom.

Zoals het gras geen weet heeft van de koe
Maar de koe wel van het gras
En zoals de kip geen weet heeft van de boer
Maar de boer wel van de kip
Zo heeft de mens geen weet van God
Maar God wel van de mens

Uit: “Ik leef ” van pater Koster
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In vuur en Vlam
Na veel voorbereiding gingen we za-
terdagvond 6 februari naar de kerk in 
Zevenhoven.
Toen we binnenkwamen zagen we dat 
onze vaders en moeders de kerk erg 
mooi hadden versierd met heel veel 
bloemen.
We kregen bij binnenkomst een mooie 
zelfgemaakte corsage opgespeld.
We gingen allemaal zitten in de kerk 
waar het koor al mooie liedjes aan het 
zingen was.

De Vormheer pater L. van Ulden ofm. 
ging de viering openen.
Na de preek mochten wij als vorme-

lingen met onze doopkaars naar voren 
lopen en ontsteken aan de paaskaars.
Onze ouders legden de hand op onze 
schouders, daarna mochten we naar 
voren komen en ging de Vormheer de 
zalving doen.
We kregen met zalf een kruisje op ons 
voorhoofd, wat heel erg lekker rook.
Daarna kregen we nog een heel mooi 
zilveren kruisje om onze nek gehangen.
Toen gingen we nog een paar mooie 
liedjes zingen, en gingen we naar huis.
We willen iedereen bedanken die deze 
viering voor ons zo speciaal maakte.

Groetjes van Tom, Denise Lars, Zoë, 
Meike, Demy, Natascha, Faye, Jill, Pien, 
Jasja, Melle, Maud, Stefan

Nu echt gestart!
Zaterdag 13 februari zijn we met een 
feestelijke startviering de voorbereidin-
gen op de Eerste Heilige Communie 
begonnen. 22 Kinderen stelden zich 
voor in de kerk van Nieuwveen. Wat 
zijn we met veel! Dat was best een beetje 
spannend, want de kinderen kennen 
elkaar nog helemaal niet. Samen gaan 
zij nu op weg naar het grote feest op 
zondag 24 april in de kerk van Noorden. 
Op de vrijdagmiddagen zullen zij bij 
elkaar komen om met Karin, Jacqueline 
en Angela te werken uit het project “Blijf 
dit doen”. Dit wordt vast en zeker een 
drukke maar leuke tijd! 

Zevenhoven

Vormselviering 6 februari

Palmpasen
Palmpasen vieren we dit jaar in de fami-
lieviering op zaterdagavond 19 maart. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om 
dit grote feest met ons mee te vieren 
om 19.00 uur. Neem allemaal je palm-
paasstok mee! Zo kunnen we met zijn 
allen Jezus begroeten, die op een ezeltje 
Jeruzalem binnengereden kwam.

Activiteit Orangerie
Dinsdagmiddag 22 maart gaan we een 
paasstuk maken. Als u wilt kunt u zelf 
een platte schaal meenemen, anders 
zorgen wij ervoor. Neemt u wel uw 
snoeischaar mee? We beginnen om 
14.00 uur. Graag voor 17 maart opgeven 
bij jokevt@gmail.com of tel. (0172) 53 
97 48 in verband met de inkopen die 
wij moeten doen. De kosten zijn € 8,50. 
Graag tot ziens op de 22e.

Gerda, Joke en Gerda. 



18

H. Clara parochie 
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HERHAALDE DRINGENDE 
OPROEP 

Er is versterking nodig voor de pasto-
raatsgroep Hoogmade/ Woubrugge. Wij 
zijn dringend op zoek naar iemand die 
wil meedenken over allerlei zaken, die 
in diverse vrijwilligersgroepen in onze 
parochiekern aan de orde komen.

Gemiddeld komen wij 1 x per maand 
op donderdagochtend bij elkaar.We be-
spreken dan de zaken van dat moment, 
zoals bijv. Palmpasen, Allerzielen, Com-
munie- en Vormselvoorbereiding. Het 
is mogelijk om een keer mee te luisteren 
bij een bijeenkomst. Denk niet meteen: 
“dit is niets voor mij”. Als meer mensen 
meedoen, wordt het voor iedereen mak-
kelijker om zijn of haar taak langer vol 
te houden!

Heeft u / heb je interesse? Stuur een 
reactie naar: 

Connie Koeleman,
tel. 071-5012136 of 
e-mail: tophair@casema.nl
of naar Nico Koot, 
tel. 0172-518178 of 
e-mail: nicokoot@hetnet.nl

Hoogmade/Woubrugge

- Lief en leed -

Overleden 
8 januari Richard Ernst   42 jaar
22 januari Adrianus Cornelis van Mil   81 jaar
29 januari  Jacoba Johanna Helmers-van Santen   81 jaar
12 februari Willem Verzaal                97 jaar

Foto Hans Pietersen, gedicht Fedde Nicolai

Elkaar liefhebben
“Heb elkaar lief,” heeft Jezus gezegd
“Zoals ik jullie steeds heb liefgehad
Ik houd jullie in mijn handen gevat
En heb voor allen het pleit beslecht”.

Elkaar liefhebben is het grootste gebod
Dat God aan eenieder heeft gegeven
Als richtsnoer, om daar naar te streven
Het is het allerbeste voor ons heilgenot.

God liefhebben en de medemensen
Dat betekent niet, blijf maar passief
Hij zegt:“Heb uzelf en uw naaste lief ”
Aan liefde geven zijn geen grenzen.

Zonder echte liefde kan niemand leven
Gods liefde gaat alle begrip te boven
Wij kunnen het bijna niet geloven
Hij heeft ons Zijn enige zoon gegeven.



Leimuiden/Rijnsaterwoude

Vanuit de BCP
Paaskaarsen
Zoals u weet, wordt er elk jaar met 
Pasen weer een nieuwe paaskaars in 
gebruik genomen. De “oude” paaskaars 
wordt dan in de kluis opgeborgen en 
zorgvuldig bewaard. Zo’n paaskaars 
werd/wordt een enkele keer aangeboden 
aan iemand die veel gedaan heeft voor 
onze parochiegemeenschap of bij een 
bijzondere gelegenheid.
Zo komt het dat er nog enige paaskaar-
sen van de afgelopen jaren in bewaring 
zijn, namelijk van de jaren 2014, 2012, 
2011, 2008, 2006 en 2002.
Mocht u nog iemand weten waarvan 
u denkt dat die voor een paaskaars in 
aanmerking komt of die wij vanwege 
een speciale gebeurtenis in een van die 
jaren, erg blij zouden kunnen maken 
met een paaskaars, wilt u dat dan aan 
ons laten weten en het doorgeven aan 
het secretariaat van onze parochiekern?  

Parkeren
Het parkeren van auto’s bij onze St. Jan’s 
kerk vraagt ons aller aandacht. Met 
enige regelmaat komt het voor dat er 
auto’s tussen de kerk en de toegangsbrug 
worden geparkeerd, zodanig dat dit 
ongewenste opstoppingen veroorzaakt 
en/of zelfs gevaarlijk kan zijn ingeval 
zich er iets ernstigs voor zou doen. Op 
voorschrift van de brandweer hebben 
wij een ontruimingsplan en dit plan 
geeft aan dat deze ruimte vrij van auto’s 
gehouden moet worden.
Wij zien ons dan ook genoodzaakt om 
nadrukkelijker aan te geven dat er niet 
geparkeerd mag worden tussen kerk en 
brug. Binnenkort zal dit met een bord 
worden aangegeven.
Wij verzoeken eenieder hier goede 
notie van te nemen en rekenen op uw 
medewerking. 

Vastenactie 
“Water, bron van alle leven.”
In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda 
naar het district Teso. Het is een arm 
achtergelegen gebied. Er zijn extreme 
weersomstandigheden en daardoor 
is er grote water- en voedselschaarste. 
Sinds 2006 is er een wapenstilstand, 
maar door de voorgaande oorlog is er 
een hele generatie weggevaagd. Gabriel 
Opio (23 jaar) leerde van Socodido 
landbouw- en irrigatietechniek. Heel 
primitief nog, maar iedere waterdruppel 
weet hij op te vangen. Hij kan nu voor 
zijn gezin zorgen.
In onze parochiekern Sint Jan de Doper 
organiseren we allerlei activiteiten om 
voor dit project geld in te zamelen: 
• In dit blad vindt u het vastenzakje en 

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

• De plantjesactie. Tijdens en bij de 
solidariteitsmaaltijd op 9 maart, de se-
niorenviering op donderdag 17 maart 
en op Palmpasen 19 maart, worden er 
weer plantjes verkocht voor de Vasten-
actie.

• Twee Nederlandse kinderen gingen op 
uitnodiging van de Vastenactie naar 

 
 Oeganda. In de scholenfilm vertellen 

Samuel en Elise over hun kennisma-
king met Agnes en Josephine en wat 
hen opviel aan het campagnegebied 
Katakwi. De scholen in Leimuiden en 
Rijnsaterwoude worden geïnformeerd 
over het project. Er is grote behoefte 
aan boeken en spelmateriaal.

• Op 18 maart koffiestop in de MCD 
supermarkt in Leimuiden, van 13.30 
uur tot 16.00 uur.

• Op woensdag 9 maart wordt er door 
de pastoraatsgroep, samen met de Pro-
testantse Gemeente Leimuiden, een 
solidariteitsmaaltijd gehouden in “de 
Ontmoeting” in Leimuiden. Aanvang 
17.30 uur. De kosten voor deze maal-
tijd zijn € 5,-.

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

• U kunt een bedrag storten op het 
banknummer NL08RABO0127704000 
van R.K. Parochiekern St. Jan de Do-
per onder vermelding van Vastenactie. 
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waarbij het kinder/tienerkoor of het 
koor Resonans muzikaal ondersteunt 
zal in deze ruimte een kinderhoek wor-
den ingericht. 
De bedoeling van de kinderhoek is dat 
uw kind gewoon met u meegaat naar 
de kerk, maar op momenten dat hij/zij 
zich wat verveelt of niet alleen meer wil  
luisteren, naar de kinderhoek kan.
In de kinderhoek kunnen zij spelen, 
kleuren of een puzzel maken. Ook krij-
gen ze daar een speciaal kinderboekje 
waarin het evangelie van de betreffende 
dag in begrijpelijke taal wordt verteld.
Uw kind kan zelf beslissen op welke 
momenten hij/zij naar de kinderhoek 
wil of weer terug wil naar de plek. De 
kinderen zijn op deze manier betrok-
ken bij de viering, maar kunnen er ook 
voor kiezen om even wat anders te gaan 
doen.  Er zal altijd iemand aanwezig zijn 
die toezicht houdt op de kinderhoek.
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Dus vindt uw kind het soms ook best 
moeilijk om de hele viering stil te zitten, 
dan is de kinderhoek misschien wel 
iets voor uw kind. Komt u gerust eens 
kijken en ervaren hoe uw kind dit vindt. 

Neva Nindya, namens de werkgroep Jeugd

Peppelhofviering
Vrijdag 11 maart 9.30 uur is er een 
eucharistieviering in de Peppelhof. De 
voorganger is pastoor J. Glas.

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St. Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: (06) 235 77 758.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoon-
klapper!

Help mee en maak het verschil.  “Vol-
doende voedsel voor families in Ka-
takwi.”  Op www.vastenactie.nl vindt u 
meer informatie over het project.

M.O.V.werkgroep Vastenactie Sint Jan 
de Doper Leimuiden en Rijnsaterwoude: 
Monique Senne en Anneke Bosma  

Seniorenviering
Donderdagmorgen 17 maart is er een 
seniorenviering. Aanvang 9.30 uur. 
Voorganger is pastor Bosma. Na afloop 
is er koffie en gezellig samenzijn in de 
Priester Hendrikzaal.

De pastoraatsgroep

Presentatieviering Eerste Hei-
lige Communie
De voorbereidingen voor de Eerste Heili-
ge Communie op 24 april zijn gestart. Dit 
jaar doen 8 kinderen uit Rijnsaterwoude 
en Leimuiden mee, zij willen zich graag 
aan u voorstellen tijdens de viering op 
zondag 13 maart. De kinderen zijn sinds 
10 februari enthousiast bezig om, met be-
hulp van het project ‘Blijft dit doen’, zich 
voor te bereiden op het grote feest. 
De kinderen ontdekken, door de bijbel-
verhalen en de activiteiten in het project, 
wie Jezus Christus is en wat hij voor ons 
in het dagelijks leven kan betekenen. Ook 
leren zij de dubbele betekenis van ‘Blijft 
dit doen’: blijven samenkomen om de 
eucharistie te vieren en Jezus Christus na-
volgen in woord en daad in ons dagelijks 
leven.
Wij willen u van harte welkom heten 
tijdens de presentatieviering op 13 maart, 
welke muzikaal zal worden ondersteund 
door het kinder- en tienerkoor. Voor 
de allerkleinsten is er tijdens de viering 
crèche.

Werkgroep Eerste Heilige Communnie

Nieuw in de kerk: 
DE KINDERHOEK
Momenteel wordt de hoek rechts achter 
in de kerk opgeruimd waardoor er een 
mooie ruimte voor de kinderen kan 
worden gecreëerd. Tijdens de vieringen 

- Lief en leed -

Overleden
16 jan.       Wil van der Hoorn-Mollers                          77 jaar
5 febr.        Annie de Rijk-van der Zwaan    78 jaar        
5 febr.        Elisabeth Petronella Borst-van der Meer  93 jaar
8 febr.        Riet van Klink-Zwetsloot                 80 jaar 

Stil worden
NU even niets zeggen

Allen stil zijn
Tot je door laten dringen

In alle diepte
Wat je denkt

Laat je niet storen
Wees er alleen
Voor dat ene
Voor die ene

Luister
Een en al oor



Dinsdagmorgen
Op dinsdagmorgen 15 maart is er om 
9.30 uur eucharistieviering in Oud Ade 
Voorganger is pastor B. Bosma. Na de 
viering is er koffie op de pastorie.
Op 29 maart is er om 9.30 uur een 
viering van woord en communie in Oud 
Ade. Voorganger is pastor Ch. Horst-
huis.
Er is een communieronde op dinsdag 15 
maart en op Witte Donderdag 24 maart.

Gezinsviering Palmpasen
Op Palmzondag vieren wij de intocht 
van Jezus in Jerusalem. Elk jaar versie-
ren wij in de weken ervoor met de kin-
deren van basisschool De Kinderbrug 
de palmpasenkruisen, om deze naar 
zieke of aan huis gebonden parochianen 
te brengen. 

De palmpasenviering is op zondag 20 
maart om 10.00 uur in de kerk van 
Rijpwetering met pastor Bosma als 
onze voorganger. Ook zal het kinder- en 
jeugdkoor LOSZ weer voor ons zin-
gen. Tijdens de viering worden nieuwe 
palmtakjes gewijd en houden we een 
palmprocessie. Voor de allerkleinsten is 
er kindercrèche in de pastorie.
Andere jaren hebben de kinderen aan 
het begin van de vastentijd een vasten-
doosje op school ontvangen. Dit jaar is 
het de bedoeling dat ze er zelf een knut-
selen, bijvoorbeeld van een oud melk-
pak. De gevulde doosjes kunnen in de 
viering ingeleverd worden, de opbrengst 
is voor mensen in Oeganda.
Graag tot ziens in de kerk.

De werkgroep gezinsvieringen

Oud Ade/Rijpwetering

Vraag en Aanbod Internationaal
De kerken van Oud Ade en Rijpwete-
ring zijn op zaterdag 12 maart van 13.00 
tot 14.00 uur geopend voor inzameling 
van gereedschap dat gebruikt kan wor-
den voor beroepsuitoefening. 

Voor meer informatie zie het artikel el-
ders in deze Samenstromen of bel naar
Gerrie Meerstadt, tel. 071-5013683 of 
Cobi van der Meer, tel. 071-5018655. 

Vastenactie
Dit jaar gaat de opbrengst van de Vas-
tenactie naar Oeganda. Op een prikbord 
in de kerken van Oud Ade en Rijpwete-
ring vindt u allerlei foto’s en informatie 
over het project.  Kijkt u er eens naar!
In de Veertigdagentijd staat er achter in 
beide kerken een collectebus, waarin u 
uw gift kunt doen.  

En na de Paaswake en de viering op 
Eerste Paasdag is er een deurcollecte.

MOV groep, Gerrie en Cobi

Kindercrèche
Tijdens de vieringen in Rijpwetering op 
zondag zondag 20 maart (Palmpasen) 
en zondag 27 maart (Eerste Paasdag) is 
er kindercrèche in de pastorie. Deze is 
bereikbaar via de deur rechts voor in de 
kerk.

Kruisweg
Op woensdag 10 februari  is de Veer-
tigdagentijd begonnen. Een tijd van 
bezinning en versobering, die uitmondt 
in de Goede Week ter voorbereiding op 
Pasen. Evenals voorgaande jaren is de 
Kruisweg op Goede Vrijdag om 15.00 
uur. Het tijdstip waarop volgens de 
overlevering Jezus stierf. Dit jaar in de 
O.L. Vr. Geboortekerk te Rijpwetering. 
Biddend en zingend langs de veertien 
afbeeldingen van de lijdensweg van 
Christus. Van harte worden ook de 
kinderen uitgenodigd om de Kruisweg 
mee te lopen en bloemen neer te leggen 
bij het kruis.
Vrijdag  25 maart om 15.00 uur in Rijp-
wetering, u bent meer dan welkom.

Els van Schie en Tineke van Hoorn
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Straks nog maar één…?
Het Oudadese kerkgebouw is een 
schepping van de architect H. J. van den 
Brink uit Driebergen. Naast profane 
gebouwen heeft deze bouwmeester 
nog meer kerken gebouwd. Maar geen 
daarvan is nog over. In Uithoorn staat 
nog de H. Johannes de Doper, een 
grotere kerk dan onze Bavo, en voorzien 
van maar liefst twee markante torens. 
Maar deze Uithoornse kerk, in hetzelfde 
jaar gebouwd als de Oudadese Bavo, is 
in zeer slechte staat en is al een aantal 
jaren buiten gebruik. Restauratie zou 
4,5 miljoen euro moeten kosten en dat 
geld is er niet. De bisschop van Haarlem 
heeft de kerk inmiddels officieel aan 
de eredienst onttrokken. Er zijn plan-
nen voor huizenbouw op de plaats van 
deze kerk, maar het gaat hier ook om 
een gemeentelijk monument. Te vrezen 
valt, dat de Uithoornse kerk uiteindelijk 
wel afgebroken zal worden. Dan is onze 
Bavo nog het enige kerkgebouw van 
Van den Brink. 

Hans van der Wereld

werken. De toren zit in een afrondende 
fase, alleen het voegwerk moet nog afge-
maakt worden. Ook is de verlichting van 
de klok hersteld. De wijzers gaan er weer 
op als het voegwerk gereed is. Aan de 
noordzijde worden nu stenen vervangen 
en het voegwerk hersteld. Helaas waren 
de maanden januari en februari lastige 
maanden voor de bouwvakkers, veel 
regen en ook nog vorst, waardoor deze 
werkzaamheden niet uitgevoerd konden 
worden. Zoals het er nu naar uitziet 
wordt het de komende weken beter. Dan 
kunnen we het werk afronden en heb-
ben we weer een prachtig gebouw.
Ondertussen gaan wel de donaties door 
en de barometer heeft de € 90 000,- be-
reikt. Wat een geweldig resultaat!
Maar we zijn er nog niet. Daarom is het 
actiecomité  hard bezig meer geld in te 
zamelen. De eerste resultaten zijn er al 
in de vorm van wijnverkoop. Er zijn al 
meer dan 900 flessen wijn verkocht en 
elke dag komen er nog nieuwe bestellin-
gen binnen met de opmerking: “Wat een 
lekkere wijn, ik bestel nog bij”. Of een 
ander zegt: “Ik heb gehoord dat de wijn 
zo lekker is, geef mij maar een doos”. 
Wat goed zeg!
Verder is er op 16 april een plantjesver-
koop bij en voor de kerk en op 5 juni 
een nautische sloepentocht.  En dan 
natuurlijk de feestweek van 24 juni tot 
2 juli. Dat mag u absoluut niet missen, 
want dat wordt een geweldige week. Dus 
iets om rekening mee te houden. Over 
het verdere programma  wordt u nog 
geïnformeerd. 

De beheercommissie 

Gespreksgroep 30+/-
Op 17 maart komt de gespreksgroep 
30+/- weer bijeen in de pastorie van 
Rijpwetering. We beginnen om 20.15 
uur en sluiten om 21.45 uur. Iedere 
keer bespreken we een onderwerp over 
het geloof van de kerk. Het is boeiend, 
gezellig en leerzaam. Heb je zin om zo’n 
avond eens mee te maken? Kom die 
avond gewoon naar de pastorie. Je mag 
mij ook eerst bellen, mailen of appen 
om meer informatie. Voel je welkom.

Diaken André van Aarle

Vrijwilligersavond zaterdag 2 
april in Rijpwetering
Aankondiging van een gezellig avondje 
voor alle vrijwilligers die het afgelopen 
jaar actief zijn geweest binnen onze 
parochiekern. Natuurlijk zijn ook hun 
partners daarbij van harte welkom.
Het is de bedoeling dat u uiterlijk 6 
maart een persoonlijke uitnodiging 
heeft ontvangen. Houd dus uw brieven-
bus in de gaten! Mocht u deze dan nog 
niet hebben gekregen, schroom niet om 
contact op te nemen met de contactper-
soon van uw werkgroep of met een van 
de leden van de beheercommissie. We 
doen onze uiterste best om de vrijwil-
ligerslijst actueel te houden en niemand 
te vergeten. Het kan natuurlijk altijd 
voorkomen dat wijzigingen of mutaties 
vergeten zijn door te geven. 

Beheercommissie en pastoraatsgroep

Wijziging locatie vieringen
Vanwege de vrijwilligersavond is de 
locatie van de vieringen in het weekend 
van 2 en 3 april omgewisseld, dus zater-
dagavond in Rijpwetering en zondag-
morgen in Oud Ade.

Onderhoud en actie H. Bavo 
kerk Oud Ade   
We willen u via deze weg verder infor-
meren over de voortgang van actie en 
onderhoud van de kerk in Oud Ade. 
Wat onderhoud aangaat: De westzijde 
van de kerk is nagenoeg gereed, alleen 
nog wat pleisterwerk en de grond be-

- Lief en leed -

Overleden
14 januari Maria Petronella Elisabeth den Hollander - Opdam 62 jaar
1 februari Trudy Elisabeth Wilhelmina Strijk - Weenink 69 jaar
3 februari Johanna Apolonia  van der Geest - van der Geest 88 jaar

Gedoopt
Op 24 januari is in Rijpwetering gedoopt Milian Kortekaas, 
zoon van Dennis en Mona Kortekaas- Mabale

Promotie Vastenactie   



Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Nieuws uit de pastoraatsgroep
Zoals u in de vorige ‘Samenstromen’ 
heeft kunnen lezen, ben ik sinds decem-
ber lid van de pastoraatsgroep van de 
Emanuelkern. Volgens mij kent u mij 
allemaal wel, maar voor de zekerheid zal 
ik mij toch kort nog even voorstellen. Ik 
ben Astrid de Haas, getrouwd met Theo 
(3 kinderen: Mark-1993, Frank-1995, 
Ingrid-2000) en sinds 1990 als lectrice 
actief in onze parochiekern. Na ver-
schillende modules pastorale school 
en actief lid van diverse werkgroepen, 
bekijk ik het reilen en zeilen in de kerk 
nu vanuit de pastoraatsgroep en probeer 
ik actief mee te denken.
Recentelijk hebben wij binnen onze 
pastoraatsgroep een nieuwe indeling 
gemaakt; wie is er aanspreekpunt voor 
welke werkgroep. We willen erg graag 
laagdrempelig benaderbaar zijn voor 
alle parochianen, maar zeker voor 
allen die vrijwillig een actief steentje 
bijdragen aan ons geloof! Bij de meeste 
werkgroepen verloopt alles soepel, maar 
enkele werkgroepen zouden graag nog 
een uitbreiding van hun vrijwilligers 
willen, dit heeft continu onze aandacht. 
(Voelt u zich al geroepen…… )
Iets wat de laatste tijd nog meer speelde, 
was het zoeken naar een dirigente voor 
Little Stars. Zoals u eerder heeft kunnen 
lezen, dirigeert Manon ter Steege nu ons 
kinderkoor,.Zij zal ook tijdelijk Faith 
‘onder haar dirigeerstokje’ nemen, zodat 
Marije van haar zwangerschapsverlof 
kan genieten. 
Op deze punten bent u weer even 
bijgepraat. Mocht u nog vragen hebben, 
schroom niet en spreek mij of mijn col-
lega pastoraatsgroepsleden gerust even 
aan!
De kerk; dat zijn wij tenslotte SAMEN!!!

Namens de pastoraatsgroep, Astrid de 
Haas, 071-3317096

Sloop/verkoop Jacobuskerk
Zoals bekend is de Jacobuskerk aan 
de eredienst onttrokken. Inmiddels is 
de kerk verkocht aan ACL te Leider-
dorp, een projectontwikkelaar die ook 
eigenaar is van het voormalige terrein 
van de Woelige Baren. ACL heeft de 
intentie om het gezamenlijke terrein te 
gebruiken voor woningbouw. Er is een 
voorlopige koopovereenkomst getekend 
want er is een ontbindende voor-
waarde, namelijk dat de gemeente een 
bouw- casu quo omgevingsvergunning 
verleent.
De gemeente heeft een herziening van 
het bestemmingsplan in voorbereiding 
waarin ook het gebied van de Jacobus-
kerk is opgenomen. 
Dit plan wordt binnenkort ter inzage 
gelegd, waarna er mogelijk nog enige 
aanpassingen volgen. 
De verwachting is dat het plan na de 
zomer definitief wordt vastgesteld. 
Het afronden van de vereiste bestem-
mingsplanwijziging is een langdurig 
proces. 
Zolang daarover geen duidelijkheid is, 
kan er geen actie ondernomen worden.  
De projectontwikkelaar heeft wel al een 
vergunningaanvraag in voorbereiding 
en hoopt zo snel mogelijk  met de sloop 
te kunnen beginnen.

Parochiebestuur en BCP Emanuelkern

Grafruiming op de begraaf-
plaats H. Petrus ‘Banden, H. 
Franciscus parochie
De beheercommissie van bovengenoem-
de begraafplaats is voornemens om me-
dio juni 2016 een deel,  Vak B, Algemene 
graven, te ruimen. Het betreft de graven 
die vanaf  7 december 1990 t/m 10 juni 

1994 uitgegeven zijn en één dubbelgraf 
van 11 februari 1974.
De stoffelijke resten zullen worden 
overgebracht naar een gemeenschappelijk 
verzamelgraf op de begraafplaats.
De aanwezige grafmonumenten zullen 
voorafgaande aan de ruiming worden 
verwijderd en afgevoerd. De bij de be-
heercommissie geregistreerde belangheb-
benden, die wensen te beschikken over 
het monument, worden in de gelegenheid 
gesteld het monument op een nader te 
bepalen datum op te halen. Hierover 
dient u zich voor 1 mei 2016 aan te 
melden bij het parochiesecretariaat. Voor 
informatie kunt u zich wenden tot:
Het parochiesecretariaat Emanuelkern 
(Petruskerk), Noordeinde 187, 2371 CR 
Roelofarendsveen
Openingstijden: dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Telefoon: 071 3310940, email: petrus-
kerk@emanuelparochie.nl

Beheercommissie begraafplaats
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we dit in de Petruskerk ook doen. Het is 
onderdeel van de viering van die avond. 
Ik zal 12 mensen de voeten wassen, 
waarna deze ditzelfde zullen doen bij 
weer anderen… 
Daarvoor hebben we wel vrijwilligers 
nodig! Lijkt dit u wat? Zou u op deze 
manier echt het feest van Witte Don-
derdag willen beleven? U kunt meer 
informatie krijgen bij Ellen v.d. Willik 
(elmatiessij@casema.nl, 071-713315979) 
Bij voorbaat onze dank!

Pastoor Jack Glas

Vieringen rond Pasen voor kin-
deren en gezinnen
In de Paastijd zijn kinderen en gezinnen 
bijzonder welkom in de kerk! Er zijn 
een aantal vieringen waarin bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de kinde-
ren. Dat zijn:
- de Palmzondagviering op zondag 20 
maart om 10.00 uur; in deze viering 
mogen de kinderen hun Palmpaasstok-
ken meebrengen;
- de kinderkruisweg op vrijdag 25 
maart om 15.00 uur; iedereen mag dan 
bloemen meebrengen om bij het kruis 
te leggen;
- de Paaswake op zaterdag 26 maart om 
19.00 uur; deze viering wordt gehouden 
in de kerk van Leimuiden en is speciaal 
bedoeld voor alle gezinnen in de Fran-

ciscusparochie, dus ook de gezinnen uit 
de Petruskerk;
- de Paasviering op zondag 27 maart 
11.00 uur; in deze viering krijgen de 
kinderen speciale aandacht. Overal van 
harte welkom!

Werkgroep kinderkerk

Vraag en aanbod
Een welbekende inzamelactie van oud 
gereedschap. Alle informatie hierover 
kunt u vinden achter in dit blad op de 
pagina Omzien naar Elkaar.

Doordeweekse vieringen
Iedere dinsdag-  en donderdagmorgen 
om 09.00 uur in de Petruskerk m.u.v. 
dinsdag 1 maart en donderdag 24 maart 
(Witte Donderdag).
Iedere woensdagochtend om 7.00 uur in 
de Petruskerk.
Donderdag 3 maart is de viering om 
10.00 uur. Daarna Vastenactie maaltijd.
Iedere vrijdag om 9.30 in Gogherweide 
m.u.v. 25 maart (Goede Vrijdag)
Iedere zaterdag in Zorgcentrum Jacobus 
m.u.v. 5 maart
Oecumenische dienst in het Zorgcen-
trum op woensdag 2 maart om 10.30 uur.
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Wandeltocht  op zondag 6 
Maart 2016 voor de Vastenactie
Het motto is dit jaar: Water bron van 
leven.
Deze wandeltocht wordt ook georgani-
seerd door de  werkgroep Vastenactie in 
samenwerking met hardloop en wandel-
vereniging Plantaris. Het is een wande-
ling van 5 of 10 kilometer door onze 
mooie omgeving, speciaal bedoeld voor 
gezinnen met kinderen. Die krijgen on-
derweg nog een fruitige traktatie. Voor 
de kosten hoeft u het niet te laten: € 3,00 
per persoon. Kinderen tot 12 jaar kun-
nen gratis meewandelen. De opbrengst 
is voor de arme boeren in Oeganda, die 
niet zonder water kunnen. Inschrijven is 
bij het Treffersgebouw aan het Sportpad.
Hier is ook gelegenheid om na de wan-
deling, een bakkie koffie met wat lekkers 
te kopen, dat door vrijwilligers gebak-
ken is. Er zijn ook flesjes water te koop. 
Vanaf 9.00 uur kunt u zich inschrijven, 
tot  uiterlijk 10.00. uur. Komt allen 
heerlijk wandelen en steun daarmee de 
mensen in Oeganda.

Jolanda Koek, Corry Pouw, en Thea 
Huigsloot,namens de Vastenactie.

O ja, vergeet u de vastenactiemaaltijd 
niet op 3 maart. 

Witte Donderdag 
De hele Goede Week vanaf Palmzon-
dag staat in het teken van het lijden en 
sterven van Christus. Maar… op Witte 
Donderdag is het feest!  De kleur in de 
kerk is wit, vandaar de naam.  
Op die avond vieren we het Laatste 
Avondmaal: Jezus geeft zichzelf in het 
brood en de wijn, in de Heilige Com-
munie!
Maar dat is niet alles. Voordat Hij met 
z’n leerlingen aan tafel gaat, wast Hij 
hun voeten. In die tijd was het gebruik 
dat dit gebeurde. Echter: dan niet door 
de gastheer, maar door een dienaar. 
Jezus laat zien hoe zijn leerlingen met 
anderen moeten omgaan. En die leerlin-
gen krijgen de opdracht om dat door te 
geven, ook aan ons!
Op Witte Donderdag (24 maart) gaan 

- Lief en leed -

Geboren
13 januari Roos Elisabeth Maria, 
dochter van Eric de Bruin en Franska Bakker

Overleden
25 januari  Jozef Petrus Maria van ’t Hart  79 jaar
27 januari  Catharina Cornelia Bakker-de Jong  91 jaar
31 januari  pater Gijsbertus Wilhelmus Mattheus van Schie  91 jaar
4 februari  Joseph Petrus Vermij   79 jaar 
6 februari  Petrus Cornelis Maria (Peer) Verdel  61 jaar

Op 2 januari is overleden, de heer Johannes l’Ami, 81 jaar. 
Helaas is hij in het vorige nummer niet vermeld, waarvoor onze excuses.
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Spraakwater
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van en vóór ouder en kind

“Waarom is de Eerste Heilige   
Communie belangrijk?”
Die vraag kreeg ik van een kind. Het 
mooie van deze vraag is dat het kind 
er al vanuit gaat dàt de H. Communie 
belangrijk is. En dus je EERSTE Heilige 
Communie helemaal.

Bij het laatste Avondmaal dat Jezus 
met zijn apostelen hield, zei Jezus dat 
zij voortaan zo moesten samenkomen; 
rond de tafel. De apostelen hebben dat 
altijd gedaan en ook toen de kerk begon 
te groeien, ging dat nog steeds zo. Op 
de zondag kwamen altijd de mensen 
samen rond de tafel om de H. Mis te 
vieren, met brood en wijn. Die tafel werd 
later een Altaar genoemd. Logisch, want 
op een altaar werd vroeger geofferd 
en Christenen gedenken het Offer van 
Jezus aan het kruis.

Al in het begin van de kerk voelden de 
mensen dat zij niet zomaar iets vierden 
als ze samen kwamen. Nee, in het delen 
van het brood en de wijn, en door alle 
gebeden daaromheen, snapten de men-
sen dat Jezus in dat brood en in die wijn 
zichtbaar bij hun was. Het is dus niet 
zomaar Heilig Brood! Heilig Brood is ei-
genlijk brood dat je thuis eet. Waarvoor 
je God gedankt hebt. Maar in de H. Mis 
komt Jezus zichtbaar naar ons toe. 

Nou, je voelt het al aankomen: Iets 
mooiers kun je je toch niet voorstel-
len? Dat Jezus zichtbaar (in brood en 
wijn) naar je toekomt? Of toch!! Ja!! Er 
is toch nog iets mooiers!! Dat is dat jij 
ook naar Jezus toe komt en Hem mag 
ontvangen! Dat is je communie doen! 
Daarom dus is dat belangrijk. Natuurlijk 
is de eerste keer dan bijzonder.Maar 
eigenlijk is iedere keer bijzonder. Dus 
ook je Tweede Heilige Communie.Want, 
je kunt maar één keer in je leven je 
Tweede Heilige Communie doen. Snap 
je?

Diaken André van Aarle

Op Aswoensdag is de 40-daagse vastentijd voor Pasen begonnen. Vasten betekent 
jezelf iets onthouden, geen extraatjes nemen. Denk hierbij aan een keertje geen koek 
of snoepjes of je slaat het toetje eens over. Voor ons is een koekje of snoepje niets 
bijzonders. We krijgen het elke dag. Voor veel mensen in de wereld is dit niet zo. Door 
te vasten, sta je hier even bij stil. Je kunt vasten ook op een andere manier zien. Je kunt 
iets moois doen voor een ander. Je gaat bijvoorbeeld bij iemand langs die vaak alleen 
is of je helpt je ouders zonder dat ze het hoeven vragen. Misschien heb je zelf ook een 
goed idee? In het versje ‘Vast wel’ staan hele mooie voorbeelden hiervan. 

Vast wel

De eerste knoop van de zeven,
die gaat over ‘keuze geven’:
Kun jij je broertje kiezen laten?
Kun je even stoppen met praten,
even niet denken aan resultaten,
maar die ander de keuze laten?

Vasten is geen kinderspel,
maar je kunt het VAST WEL!
 
De tweede knoop van de zeven,
die gaat over ‘aandacht geven’:
Ga je weleens naar een zieke toe,
of naar een eenzame, oud en moe? 
Als het daar saai is, niets te beleven,
kun je dan toch iemand aandacht geven?

Vasten is geen kinderspel,
maar je kunt het VAST WEL!

De derde knoop van de zeven,
die gaat over ‘de tijd geven’.
Ben jij geduldig, als iets niet wil lukken
en je niet dadelijk vruchten kan plukken?
Kun je wachten als iets niet vandaag is,
ben je geduldig als iemand traag is? 

Vasten is geen kinderspel,
maar je kunt het VAST WEL!
 
De vierde knoop van de zeven,
die gaat over ‘weg kunnen geven’:
Sta jij bezitterig in het leven?
Lukt het jou om iets weg te geven?
Je spullen, je geld of je vrije tijd?
Ben je vrijgevig, tot delen bereid?

Vasten is geen kinderspel

Maar je kunt het VAST WEL!
 
De vijfde knoop van de zeven,
die gaat over ‘schuld vergeven’:
Maak jij gauw je excuus ergens voor?
Zeg jij makkelijk ‘sorry, hoor’?
Andersom, als iemand je onrecht doet,
kun je dan zeggen: ‘Vooruit, het is goed’.

Vasten is geen kinderspel,
maar je kunt het VAST WEL!

De zesde knoop van de zeven
Gaat over ‘je leven geven’.
Jezus heeft dat uit liefde gedaan.
Hij kwam op het einde alleen te staan.
In de Goede Week staan we daarbij stil:
dat Jezus ons zijn leven geven wil.

Vasten is geen kinderspel
Maar je bezinnen,
dankbaar van binnen,
dát kun je VAST WEL!

De zevende knoop van de zeven
is de paasknoop van ‘God geeft leven’.
Op paasmorgen, vroeg naar het graf 
gegaan, treffen de vrouwen geen lichaam 
aan. De dood is geweken, het leven 
straalt, God heeft ons bestaan uit de 
knoop gehaald.

Vier Pasen, want Jezus is opgestaan!
Vier feest, want de hemel is opengedaan!

Bron: Marjet de Jong www.geloventhuis.nl 
Op deze site staat ook hoe je het knopen-
armbandje uit dit versje kunt maken. 
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Omzien naar elkaar

Klaverjassen voor de Vastenactie  
Op dinsdagavond 15 maart is er een gezellige klaverjasavond 
in ‘t Achterom (Noordeinde 24, Aarlanderveen). De opbrengst 
van deze avond komt geheel ten goede aan het Vastenactie-
project, dit jaar voor de mensen in Oeganda; door de extremere 
weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land te laag 
en wordt daar veel honger geleden. Het inleggeld is € 6,- (dat is 
inclusief een setje lootjes voor de loterij die na afloop 
wordt gehouden). 
Om 20.00 uur beginnen we met kaarten, maar om 19.30 uur 
staat de koffie klaar. Zoals in Aarlanderveen gebruikelijk, doen 
we vier rondes op z’n Rotterdams en het is “verplicht gaan”. 
De organisatie van deze avond is in handen van Sjaak Leliveld 
(06) 25 11 81 63 en Agatha Keijzer (0172) 60 47 64). Graag willen 
wij van te voren weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, 
dus bel ons even van te voren 
of mail naar fam.leliveld@
hetnet.nl 
Alle klaverjasliefhebbers (ook 
die minder geroutineerd zijn in 
het klaverjassen) zijn op deze 
avond van harte welkom in ‘t 
Achterom.

Inzameling  oud gereedschap voor 
stichting Vraag en Aanbod op 12 
maart

In de parochie H. Franciscus wordt zaterdag 12 maart weer een 
inzameling van oud gereedschap gehouden voor stichting vraag 
en aanbod.
Deze stichting heeft als doel het beschikbaar stellen van goede 
gereviseerde gereedschappen ten behoeve van projecten voor 
scholing en economische activiteit in landen in ontwikkeling.
Door inzameling worden gebruikte goederen verkregen en in de 
met de stichting samenwerkende werkplaatsen opgeknapt door 
vrijwilligers.
De actie verloopt snel en eenvoudig. 
Zaterdag 12 maart kan tussen 13.00 en 14.00 uur  het oude 
gereedschap worden ingeleverd bij  een van de volgende kerken: 
O.L.V. Geboorte in Hoogmade, H. Bavo in  Oud Ade, O.L.V. Ge-
boorte in  Rijpwetering, St. Jan de Doper in Leimuiden, Petrus-
kerk in Roelofarendsveen.
De stichting Vraag en Aanbod zoekt gereedschap  dat gebruikt 
kan worden voor de beroepsuitoefening. Bruikbaar zijn: naai-
machines, breimachines, compleet handgereedschap voor 
elektricien, metselaar, fietshersteller, loodgieter, automonteur 
of schoenmaker en eenvoudig landbouwgereedschap ( spade, 
hark, schoffel enz.) 
Werkend elektrisch gereedschap is  welkom, eveneens  rolstoe-

len, looprekken, krukken, verpleegsterskleding en schoon bed-
dengoed. Ook generatoren, draagbare compressors, elektrisch 
lasgereedschap en mechanische waterpompen kunnen een 
nieuwe bestemming krijgen.
Wat de stichting niet kan gebruiken zijn:  beeld en geluidsappa-
ratuur, huisraad, meubilair, computers, witgoed en kleding.
Voor informatie kunt u contact opnemen met het centraal se-
cretariaat  van uw parochiekern. Zij kunnen u nadere informatie 
verstrekken.

Martien Zandvliet, Jan Wesselman en Niek Turk
 

Pelgrimstocht

Vastenactie wil dit jaar de mensen van Katakwi in Oeganda 
stimuleren om betere leefomstandigheden te krijgen. Zij zijn 
afhankelijk van de landbouw voor hun voedselvoorziening. Door 
extreme weersomstandigheden mislukken de oogsten en hebben 
deze mensen nauwelijks te eten. Van de lokale ontwikkelingsor-
ganisatie Socadido leren zij betere landbouwtechnieken en een 
beter waterbeheer. Ook worden ze geholpen met b.v.  ossen, 
zaden, ploeg, waterpomp. Ze krijgen ook hulp met het oprichten 
van kleine coöperaties om hun producten te kunnen verkopen. 
Om dit doel te steunen en ook ter bezinning zal er een pelgrims-
tocht worden gehouden van 17 t/m 19 maart in het waterwegge-
bied.  Op 18 maart zal er vanuit de parochies één dag meegelo-
pen worden. Deze wandeltocht is meer dan 20 km. De start is om 
9.30 uur bij het treinstation van Maassluis West. De kosten voor 
deelname zijn € 10,- aanmelden bij Tineke Uijttewaal tuijttewaal@
hotmail.com . Wilt u meegenieten van de lunch en het diner dan 
betaalt u € 10,- extra. dan kunt u  zich opgeven via het formulier 
op de website van de vastenactie.

GGZ Rivierduinen en de kerken in het Groene Hart organi-
seren ieder jaar een avond waarin de geestelijke gezondheid 
van de mens centraal staat.
Op dinsdag 8 maart wordt in de gereformeerde kerk, Oost-
kanaalweg 2, 2461 GA, Ter Aar, een avond gehouden. “Le-
ven in achtbaan”  is het thema, aandacht voor de bi-polaire 
stoornis. Dit is de officiële term voor het manisch-depressief 
zijn. De toegang is vrij voor iedereen en geeft u de mogelijk 
meer inzage te krijgen in wat een bi-polaire stoornis is en 
hoe u daarop kunt reageren wanneer iemand in uw omge-
ving deze diagnose heeft. De avond begint om 20.00 uur, 
vanaf 19.45 uur inloop met koffie, thee.  Werkgroep religie 
en psychiatrie.

Opgave/informatie Ds. h.kamphuis@rivierduinen.nl
pastor g.greeve@heiligethomas;
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Algemeen

Stille Omgang: op pelgrimstocht 
naar Amsterdam  
In de nacht van 12 maart zal de jaarlijkse Stille Omgang plaats-
vinden. Het is de herdenking van het Mirakel van Amsterdam van 
15 maart 1345. Een zieke man ontving de H. Communie maar 
was zo ziek dat hij korte tijd later moest braken. Het braaksel 
werd in het vuur geworpen maar de H. Hostie verscheen boven 
de vlammen. Dit gaf grote beroering in de Amsterdamse binnen-
stad. Pas nadat de H. Hostie in een plechtige processie naar de 
parochiekerk was gedragen keerde de rust weer. Na de reforma-
tie werd de jaarlijkse processie in 1580 verboden. In 1850 was 
er weer vrijheid van godsdienst in ons land maar het duurde tot 
1881 dat de processie in ere hersteld werd. Om geen aanstoot 
te geven werd in stilte de route gelopen van de processie in 
1345. In 1926 werd op initiatief van pastoor Petrus J. Bonnet het 
Gezelschap Stille Omgang Langeraar opgericht.

Van 1932 tot 1964 beleefde het Langeraarse genootschap 
gouden tijden want er waren op een gegeven moment wel 440 
betalende leden. Het ging van vader op zoon en als grootvader 
niet meer mee kon dan betaalde hij voor zijn kleinzoon. Zo kon 
het gebeuren dat vanuit Langeraar jaarlijks 10 of meer bussen 
vertrokken met tussen de 300 tot 400 deelnemers. Dit jaar dus 
90 jaar Stille Omgang vanuit Langeraar!

Al vele jaren is er een mooie samenwerking tussen Langeraar en 
Aarlanderveen, en aansluitend met de parochies uit Leimuiden /
Rijnsaterwoude /Roelofarendsveen.
Op 12 maart gaan er wederom pelgrims deelnemen aan de 
Stille Omgang.  In stille devotie trekt men door de meest don-
kere buurt van Amsterdam, om in de vastentijd boete  te doen 
en vooral ook om te bidden voor de vrijheid van godsdienst. Om 
22.15 uur is er een kort lof in de H. Adrianuskerk in Langeraar. 
Hierna gaan de bussen naar Leimuiden om daar de pelgrims 
op te halen. Om 24.00 uur is er een eucharistieviering in de 
Begijnhofkapel in Amsterdam. Pastoor Glas, pastor Bosma 
en diaken van Aarle gaan hierin voor. Hierna wordt de Stille 
Omgang gelopen. Na thuiskomst is er voor de pelgrims die in 
Langeraar opstapten een slotbijeenkomst in het Koetshuis naast 
de Langeraarse kerk. Hierbij staat een broodmaaltijd klaar. Voor 
de pelgrims die vanuit Leimuiden komen, is dit het geval bij 
Partycentrum Keijzer. 

Aanmelding is tot 10 maart mogelijk. Voor Langeraar via het 
parochiesecretariaat, secr.adrianus@planet.nl, (0172) 6021 30 
of via Cees van der Vlugt (0172) 60 39 07. Aanmelding voor Aar-
landerveen is mogelijk via Leo van Veen (0172) 60 41 06. Vanuit 
Leimuiden vertrekt de bus om 23.00 uur vanaf Partycentrum 
Keijzer. Opgeven kan bij I.J. Senne (0172) 50 97 79 of P. Cozijn 
(0172) 50 97 26).

Beste parochianen 

Misschien weet u dat 
pastor Marjo Hoogenbosch 
minder is gaan werken 
omdat ze de zorg van pater 
Dirk Koster had. Om die 
reden heeft het bisdom aan 
mij gevraagd om voorlopig 
voor 20 uur per week voor 
haar in te vallen, zodat 
de werkzaamheden in de 

Clara & Franciscusfederatie zoveel mogelijk door kunnen gaan. 
Mijn naam is Margriet van der Zwaan-Arends. In november 2015 
ben ik met pensioen gegaan als pastoraal werker in de parochie 
Pax Christi in Kamerik, Meije- Zegveld, Oudewater en Woerden. 
Mijn werk daar heb ik altijd met veel plezier gedaan en ik ben 
dankbaar dat ik hier nog iets nuttigs kan doen.
Misschien wilt u iets meer van me weten. Ik ben getrouwd en 
heb drie kinderen. Een zoon, twee dochters en vijf kleinkinderen. 
Van harte hoop ik op uw vertrouwen en uw gebed, want zonder 
dat is werken in de kerk onmogelijk!

Tot ziens, een hartelijke groet, 
Margriet van der Zwaan

Uw steun voor Vronesteyn  

Geef de Kerk toekomst
‘Centrum Vronesteyn biedt ruimte aan diaken- en priesterstu-
denten die zich willen vormen om later als diaken of priester het 
gelaat van de barmhartige Vader te kunnen uitdragen. Barmhar-
tigheid is de kern van ons christen-zijn. Bijzonder in het heilig Jaar 
van de Barmhartigheid zal deze oproep ons brengen bij de kern 
van ons ambt als diaken en priester.’ zegt rector Walter Broeders.

De priester- of diakenstudent komt naar Vronesteyn voor de 
menselijke vorming, de geestelijke vorming, de intellectuele 
vorming en de pastorale vorming. In Vronesteyn is ook aandacht 
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voor de gebedstijden in de kapel, het met elkaar vieren van de 
eucharistie, gesprekken met elkaar aan tafel, ontmoetingen met 
mensen vanuit Kerk en samenleving, geloofsgesprekken, er is 
stilte en aandacht.

Het raam in de kapel dat door Mgr. Van den Hende is gezegend 
toont Christus en de apostel Petrus. Het is een afbeelding van 
de roeping van Petrus, op de achtergrond zijn diens broers te 
zien die nog aan het vissen zijn. 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 (Luc.5).

Word donateur 
Priesters en diakens vormen op Vronesteyn is een gezamenlijke 
zorg van heel ons bisdom. De vitaliteit van de kerk in het bisdom 
Rotterdam hangt in belangrijke mate af van de aanwezigheid 
van priesters en diakens ten dienste van allen in de kerk. Het 
is nodig om hen vorming en opleiding te geven die passen bij 
dit bijzondere dienstwerk. De kosten hiervoor zijn hoog. Deze 
bedragen voor studie, personeel en onderhoud van het huis  
€ 180.000,- per jaar. 
Bij rector W. Broeders kunt u de gebedskaart ‘Gebeden om roe-
pingen’ aanvragen en zo met vele anderen, in parochie of privé, 
meebidden om roepingen in deze tijd. 

Ook uw gift is zeer welkom. Als donateur wordt u geïnformeerd 
en uitgenodigd bij speciale bijeenkomsten van Vronesteyn, zoals 
bijvoorbeeld een wijding of een donateursdag.

IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 ten 
name van Priester- en diakenoplei-
ding Vronesteyn, Park Vronesteyn 
14, 2271 HS Voorburg

Meer informatie via www.vronesteyn.nl

Wandeltheater Dolorosa komt voor 
de 2e maal in Leiden! 

Pasen is voor meer dan de 
helft van de Nederlanders geen 
christelijk feest en twee op de 
drie mensen weten niet dat Je-
zus uit de dood is opgestaan. 
Wandeltheater Dolorosa is een 
Theater-Passion die bezoekers 
op een begrijpelijke manier 
door middel van uitbeelden 
bekend maakt met het paas-
verhaal (en met het leven van 
Jezus). 
Het doel is om verhalen te to-
nen via kunst, dans, muziek en 
levende standbeeldenscènes. 
Doordat bijna alles is uitge-

voerd zonder woorden is 
er een laagdrempelige, 
unieke dynamiek.
Wandeltheater Dolorosa 
kwam in Deventer 7 maal, 
afgelopen 2015 voor het 
eerst in Leiden. Duizen-
den bezoekers uit Neder-
land en België bezoeken 
dit Wandel Theater. 
Dit jaar heeft komt 
Theater-Passion voor 
de 2e maal in Leiden op 
vrijdag 18 en zaterdag 19 
maart 2016, met totaal 6 
optredens wederom in de 
Hooglandse kerk.

Dit sensationele theaterstuk van maker Carla Veldhuis en pro-
ducent Gerrit van Wijngaarden wordt uitgevoerd door ruim 120 
spelers/medewerkers. Achter een gids aan langs de verschil-
lende scènes kun je genieten van een gevarieerd schouwspel 
van sensationele levende standbeelden-scènes, moderne dans, 
vlaggen, live muziek en zang.

Door de stille sensatie van de vele levende standbeelden, de 
indrukwekkende kostuums en omgeving, geeft Dolorosa je het 
gevoel zelf in het verhaal rond te lopen. Het maakt dit Wandel-
theater tot een uniek uitstapje met vrienden en familie. Zo kun je 
Pasen opnieuw beleven…

Carla: “Ik hou van het weglaten van tekst, juist door middel 
van kijken en beleven komt zo’n mooi verhaal als dit weer fris 
binnen. De uitdaging was om een historisch verhaal te behou-
den en de kracht ervan actueel te brengen. De prachtige oude 
Hooglandse kerk en haar omgeving lenen zich uitstekend voor 
dit moderne project”. 
Carla Veldhuis is ruim 25 jaar actief als theatermaker en heeft 
met haar producties in binnen- en buitenland getoerd. Met 
standbeeld “De beschermer” werd Carla Veldhuis tijdens de 
World Statues Nederlands kampioen in 2009, en met het stand-
beeld “Moederliefde” kreeg zij de prijs “Beste inhoud” in 2013.

Wandeltheater Dolorosa heeft als producent Gerrit van Wijn-
gaarden (St. Quality Events) en is niet winstgericht. Het is 
daardoor mede afhankelijk van giften. U kunt ons steunen: NL24 
INGB 0004 9671 52  te Baarn t.n.v. Quality Events.

Het Wandeltheater is op 18 en 19 maart 2016 in de Hooglandse 
kerk te Leiden. Het stuk is bedoeld om mensen mee naar toe te 
nemen. Meer informatie over Dolorosa kan worden gevonden op 
www.wandeltheaterdolorosa.nl. De prijs is € 15,- inclusief koffie/
thee. 

Opgave en vragen: Ciske van der Sluys (speler en lid van het 
kernteam van Dolorosa). ciske2310@gmail.com 



  ROOSTER
HH. Petrus- & Pauluskerk 
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboorte-
kerk Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 5 maart 
4de 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor (Gregoriaans)
• A. Vijftigschild 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Presentatie Eerste Communicanten
• Ch. Horsthuis 

zaterdag 5 maart 
4de 40 Dagen

zondag 6 maart 
4de 40 dagen

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 

(koffie en spelletjescircuit  
Vastenactie)

• Ch. Horsthuis 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia + Canta Libre
• Afsluiting 150-jarig jubileumjaar
• B. Bosma 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• A. Vijftigschild 

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas 

zondag 6 maart 
4de 40 dagen

zaterdag 12 maart 
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor
• Parochiaan 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• De Horizon
• J. Glas 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• B. Bosma 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang/Cantors
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor
• Gebedsleider 

zaterdag 12 
maart 5de 40 
Dagen

zondag 13 maart 
5de 40 dagen

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

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

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

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Kinder- & Tienerkoor
• Presentatie Eerste H. Communie 

(koffie na de viering)
• Gebedsleider 

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Emanuelkoor
• A. van Aarle 

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

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Nederlandstalig Koor
• A. Beenakker 

zondag 13 maart 
5de 40 dagen

zaterdag 19 maart 
Palmzondag

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lords Voice
• Kinderkerk
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• Th. van Steekelenburg 

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

zaterdag 19 
maart Palmzon-
dag

zondag 20 maart 
Palmzondag

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Crèche
• Th. van Steekelenburg 

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caeciliakoor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Jeugdviering/Kindercrèche
• B. Bosma

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• LEF
• Parochiaan 

zondag 20 maart 
Palmzondag

donderdag 24 
maart Witte Don-
derdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. Bosma + A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Met de communicanten
• Th. van Steekelenburg + Ch. 

Horsthuis 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas + M. van der Zwaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman 

donderdag 24 
maart Witte 
Donderdag

vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kruisweg 

15.00 uur
• Kruisweg 

15.00 uur
• Kinderkruisweg 

15.00 uur
• Kerk open (geen kruisweg)

15.00 uur
• Kruisweg 

15.00 uur
• Kruisweg  

15.00 uur
• Kinder- & Tienerkoor
• Kinderkruisweg 

15.00 uur
• Kinderkruisweg 

15.00 uur
• Kruisweg 

vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag

vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Met de jongeren
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Revival
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cadans
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• M. van der Zwaan 

vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag

zaterdag 26 maart 
Paaszaterdag

21.30 uur
• Paaswake
• Gemengd Koor
• B. Bosma + A. van Aarle 

19.00 uur
• Paaswake
• Allegro
• Met de kinderen
• B. Bosma + Ch. Horsthuis

21.30 uur
• Paaswake
• Canta Libre
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Paaswake
• St. Caecilaikoor
• J. Glas + M. van der Zwaan 

21.30 uur
• Paaswake
• Emanuelkoor
• J. Glas + Ch. Horsthuis 

21.30 uur
• Paaswake
• Dameskoor OA
• J. Moons 

zaterdag 26 
maart Paasza-
terdag

zondag 27 maart 
Pasen

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Th. van Steekelenburg 

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle 

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Koffie na de viering (eieren zoeken)
• A. van Aarle 

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantare
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• M. van der Zwaan 

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

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Ch. Horsthuis 

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• Kindercrèche
• J. Glas 

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

zondag 27 maart 
Pasen

maandag 28 maart 
Tweede Paasdag

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

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

maandag 28 
maart Tweede 
Paasdag

zaterdag 2 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• M. van der Zwaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• Vrijwilligersavond
• Ch. Horsthuis + B. Bosma 

zaterdag 2 april

zondag 3 april 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Eerste H. Communie (crèche)
• J. Glas + A. van Aarle 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg 

10.00 uur
• Kleuterviering
• Werkgroep 

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• A. Vijftigschild 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• B. Bosma 

zondag 3 april

Wekelijks Iedere woensdag een  
viering om 9.00 uur

Iedere woensdag een 
viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur

Iedere dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

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

Iedere dinsdag en donderdag  
een viering om 9.00 uur

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

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

Wekelijks

  MAART 2016

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

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

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

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

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

Uitzendingen  
kerkradio H. Clara

Aarlanderveen
5 + 19 maart / 2 april

Langeraar
12 + 26 maart 



ROOSTER             

Uitzendingen kerkradio 

10 maart 
Hoogmade

24 maart 
Mariakerk Roelofarendsveen

HH. Petrus- & Pauluskerk 
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboorte-
kerk Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 5 maart 
4de 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor (Gregoriaans)
• A. Vijftigschild 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Presentatie Eerste Communicanten
• Ch. Horsthuis 

zaterdag 5 maart 
4de 40 Dagen

zondag 6 maart 
4de 40 dagen

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 

(koffie en spelletjescircuit  
Vastenactie)

• Ch. Horsthuis 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia + Canta Libre
• Afsluiting 150-jarig jubileumjaar
• B. Bosma 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• A. Vijftigschild 

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas 

zondag 6 maart 
4de 40 dagen

zaterdag 12 maart 
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor
• Parochiaan 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• De Horizon
• J. Glas 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• B. Bosma 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang/Cantors
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor
• Gebedsleider 

zaterdag 12 
maart 5de 40 
Dagen

zondag 13 maart 
5de 40 dagen

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

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

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

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Kinder- & Tienerkoor
• Presentatie Eerste H. Communie 

(koffie na de viering)
• Gebedsleider 

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Emanuelkoor
• A. van Aarle 

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

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Nederlandstalig Koor
• A. Beenakker 

zondag 13 maart 
5de 40 dagen

zaterdag 19 maart 
Palmzondag

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lords Voice
• Kinderkerk
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• Th. van Steekelenburg 

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

zaterdag 19 
maart Palmzon-
dag

zondag 20 maart 
Palmzondag

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Crèche
• Th. van Steekelenburg 

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caeciliakoor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Jeugdviering/Kindercrèche
• B. Bosma

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• LEF
• Parochiaan 

zondag 20 maart 
Palmzondag

donderdag 24 
maart Witte Don-
derdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. Bosma + A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Met de communicanten
• Th. van Steekelenburg + Ch. 

Horsthuis 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas + M. van der Zwaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman 

donderdag 24 
maart Witte 
Donderdag

vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kruisweg 

15.00 uur
• Kruisweg 

15.00 uur
• Kinderkruisweg 

15.00 uur
• Kerk open (geen kruisweg)

15.00 uur
• Kruisweg 

15.00 uur
• Kruisweg  

15.00 uur
• Kinder- & Tienerkoor
• Kinderkruisweg 

15.00 uur
• Kinderkruisweg 

15.00 uur
• Kruisweg 

vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag

vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Met de jongeren
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Revival
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cadans
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• M. van der Zwaan 

vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag

zaterdag 26 maart 
Paaszaterdag

21.30 uur
• Paaswake
• Gemengd Koor
• B. Bosma + A. van Aarle 

19.00 uur
• Paaswake
• Allegro
• Met de kinderen
• B. Bosma + Ch. Horsthuis

21.30 uur
• Paaswake
• Canta Libre
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Paaswake
• St. Caecilaikoor
• J. Glas + M. van der Zwaan 

21.30 uur
• Paaswake
• Emanuelkoor
• J. Glas + Ch. Horsthuis 

21.30 uur
• Paaswake
• Dameskoor OA
• J. Moons 

zaterdag 26 
maart Paasza-
terdag

zondag 27 maart 
Pasen

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Th. van Steekelenburg 

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle 

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Koffie na de viering (eieren zoeken)
• A. van Aarle 

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantare
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• M. van der Zwaan 

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

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Ch. Horsthuis 

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• Kindercrèche
• J. Glas 

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

zondag 27 maart 
Pasen

maandag 28 maart 
Tweede Paasdag

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

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

maandag 28 
maart Tweede 
Paasdag

zaterdag 2 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• M. van der Zwaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• Vrijwilligersavond
• Ch. Horsthuis + B. Bosma 

zaterdag 2 april

zondag 3 april 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Eerste H. Communie (crèche)
• J. Glas + A. van Aarle 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg 

10.00 uur
• Kleuterviering
• Werkgroep 

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• A. Vijftigschild 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• B. Bosma 

zondag 3 april

Wekelijks Iedere woensdag een  
viering om 9.00 uur

Iedere woensdag een 
viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur

Iedere dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

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

Iedere dinsdag en donderdag  
een viering om 9.00 uur

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

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

Wekelijks

H. CLARA PAROCHIE  MAART 2016

Uitzendingen 
kerkradio
H. Franciscus

Zondags om  

10.00 uur



HH. Petrus- & Pauluskerk 
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboorte-
kerk Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 5 maart 
4de 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor (Gregoriaans)
• A. Vijftigschild 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Presentatie Eerste Communicanten
• Ch. Horsthuis 

zaterdag 5 maart 
4de 40 Dagen

zondag 6 maart 
4de 40 dagen

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 

(koffie en spelletjescircuit  
Vastenactie)

• Ch. Horsthuis 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia + Canta Libre
• Afsluiting 150-jarig jubileumjaar
• B. Bosma 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• A. Vijftigschild 

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas 

zondag 6 maart 
4de 40 dagen

zaterdag 12 maart 
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor
• Parochiaan 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• De Horizon
• J. Glas 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• B. Bosma 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang/Cantors
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor
• Gebedsleider 

zaterdag 12 
maart 5de 40 
Dagen

zondag 13 maart 
5de 40 dagen

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

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

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

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Kinder- & Tienerkoor
• Presentatie Eerste H. Communie 

(koffie na de viering)
• Gebedsleider 

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Emanuelkoor
• A. van Aarle 

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

10.00 uur
• Viering met boeteritus
• Nederlandstalig Koor
• A. Beenakker 

zondag 13 maart 
5de 40 dagen

zaterdag 19 maart 
Palmzondag

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lords Voice
• Kinderkerk
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• Th. van Steekelenburg 

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

zaterdag 19 
maart Palmzon-
dag

zondag 20 maart 
Palmzondag

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Crèche
• Th. van Steekelenburg 

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caeciliakoor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Jeugdviering/Kindercrèche
• B. Bosma

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• LEF
• Parochiaan 

zondag 20 maart 
Palmzondag

donderdag 24 
maart Witte Don-
derdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. Bosma + A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Met de communicanten
• Th. van Steekelenburg + Ch. 

Horsthuis 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas + M. van der Zwaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman 

donderdag 24 
maart Witte 
Donderdag

vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kruisweg 

15.00 uur
• Kruisweg 

15.00 uur
• Kinderkruisweg 

15.00 uur
• Kerk open (geen kruisweg)

15.00 uur
• Kruisweg 

15.00 uur
• Kruisweg  

15.00 uur
• Kinder- & Tienerkoor
• Kinderkruisweg 

15.00 uur
• Kinderkruisweg 

15.00 uur
• Kruisweg 

vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag

vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Met de jongeren
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Revival
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cadans
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• M. van der Zwaan 

vrijdag 25 maart 
Goede Vrijdag

zaterdag 26 maart 
Paaszaterdag

21.30 uur
• Paaswake
• Gemengd Koor
• B. Bosma + A. van Aarle 

19.00 uur
• Paaswake
• Allegro
• Met de kinderen
• B. Bosma + Ch. Horsthuis

21.30 uur
• Paaswake
• Canta Libre
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Paaswake
• St. Caecilaikoor
• J. Glas + M. van der Zwaan 

21.30 uur
• Paaswake
• Emanuelkoor
• J. Glas + Ch. Horsthuis 

21.30 uur
• Paaswake
• Dameskoor OA
• J. Moons 

zaterdag 26 
maart Paasza-
terdag

zondag 27 maart 
Pasen

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Th. van Steekelenburg 

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle 

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Koffie na de viering (eieren zoeken)
• A. van Aarle 

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantare
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• M. van der Zwaan 

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

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Ch. Horsthuis 

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• Kindercrèche
• J. Glas 

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

zondag 27 maart 
Pasen

maandag 28 maart 
Tweede Paasdag

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

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

maandag 28 
maart Tweede 
Paasdag

zaterdag 2 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• M. van der Zwaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• Vrijwilligersavond
• Ch. Horsthuis + B. Bosma 

zaterdag 2 april

zondag 3 april 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Eerste H. Communie (crèche)
• J. Glas + A. van Aarle 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg 

10.00 uur
• Kleuterviering
• Werkgroep 

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• A. Vijftigschild 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• B. Bosma 

zondag 3 april

Wekelijks Iedere woensdag een  
viering om 9.00 uur

Iedere woensdag een 
viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur

Iedere dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een 
viering om 9.00 uur

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

Iedere dinsdag en donderdag  
een viering om 9.00 uur

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

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

Wekelijks

MAART 2016 H. FRANCISCUS PAROCHIE
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Clara en Franciscus federatie

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

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

Colofon

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

Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 11.105 exemplaren.
Centrale redactie: 
Anja Niemöller-van Bentum, Harry Veenman, 
Sonja van Smoorenburg-Kuijf 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 4 (april 2016) kunt u uiterlijk 
op 14 maart aanleveren bij uw lokale redactie. Het 
blad verschijnt omstreeks 1 april.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara  H. Franciscus
06 118 533 52 06 254 473 48
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jONgerEn
Goede Vrijdag tienerprogramma  
2000 jaar geleden leefde er een man. Een bijzondere man. Hij 
claimde de zoon van God te zijn. En Hij had een missie. Hij 
wilde de boodschap en de liefde van God delen. Delen met 
iedereen op de aarde.

Natuurlijk kon Hij dit niet alleen. Gaandeweg leerde Hij een 
aantal mensen kennen, die al snel zijn beste vrienden werden. 
Vrienden waarmee Hij het hele land door trok. Ze werden snel 
een hechte vriendenclub. Hij was voor hun een inspirator, een 
leider; een man die je in alles zou willen volgen en ...misschien 
wel voor zou willen sterven.

Toch bleek er een verrader in de groep te zijn. Judas verraadde 
Hem met een simpele kus. Had Hij dit niet zien aankomen?

Waarschijnlijk heb jij ook 
vrienden. Vrienden waar je 
van alles mee doet. Vrienden 
om op te bouwen, mee te 
praten en mee te lachen. Een 
hechte vriendenclub waarbij 
je iedereen blindelings kan 
vertrouwen. Weet je zeker dat 
je iedereen kunt vertrouwen? 
Zou jij een verrader in jouw 
vriendenclub herkennen? 
Kortom.... WIE IS DE JUDAS?

Tijdens de Goede Vrijdag wake spelen we dit jaar: “Wie is de 
Judas?”. We hebben een heel spannend en gevarieerd pro-

gramma in elkaar gezet. En 
je smartphone mag je deze 
keer wél gebruiken! Je hebt 
hem zelfs nodig. Heb jij geen 
smartphone? Vraag een van 
je ouders of je hun smart-
phone mag lenen. In een 
vaste groep ga je opdrachten 
uitvoeren. Maar kijk uit; er is 
een verrader in het spel! Weet 
jij wie het is?

Programma vrijdag 25 maart:
19:00 uur Goede Vrijdag viering in de kerk van Aarlanderveen 
20:00 uur Start avondprogramma: 
  Wie is de Judas? in Aarlanderveen 
22:30 uur  Start wandeling met het verlichte kruis van 
  Aarlanderveen naar Noorden 
00:30 uur  Start nachtprogramma: 
  Wie is de Judas? in Noorden 
07:00 uur Ontbijt 
07:30 uur Einde

Agenda   
     

4 maart:  Solid Friends in Noorden

11 maart: Rock Solid in Aarlanderveen

12 maart: Jongerenprogramma Stille Omgang in Amsterdam

25 maart: Goede Vrijdag viering en tienerprogramma in 

 Aarlanderveen en Noorden

Alle tieners van de Clara en 
Franciscus Federatie zijn wel-
kom. Je moet minimaal 10 jaar 
oud zijn. Je mag zelf bepalen 
hoe lang je blijft. Je kan stop-
pen na het avondprogramma, 
na de wandeling of je blijft 
tot het eind (aanrader!).

Meenemen 
- Zorg dat je je smartphone bij je hebt en installeer daar op de 
app: “Socrative-Student” en “WhatsApp” 
- Neem een zaklamp mee, het kan immers best donker in een 
kerk of kerktoren zijn, zo midden in de nacht. 
- Neem een warme trui mee.

Opgeven 
Je kan je opgeven door een mailtje te sturen naar goedevrij-
dag2016@ziggo.nl. Zet in de mail je naam, leeftijd en uit welke 
kern je komt. Je kan je uiterlijk opgeven tot vrijdag 18 maart.

Houd de facebook pagina van de Clara en Franciscus federatie 
goed in de gaten. Regelmatig posten we daar promotie vi-
deo’s, laatste informatie of geheime aanwijzingen. Deze Goede 
Vrijdag wake wordt spannender dan ooit. Zorg dat je erbij bent!

Het team van Rock Solid Aarlanderveen en Rock Solid Noorden

The Passion in Amersfoort

De zesde editie van The Passion vindt plaats in Amersfoort. De 
stad zal op 24 maart 2016 het decor vormen voor de eigen-
tijdse muzikale vertelling van het paasverhaal. Tijdens de live-
uitzending zal de gebruikelijke processie worden gehouden, 
waarbij ruim duizend deelnemers met het verlichte kruis naar 
het hoofdpodium lopen. De gemeente Amersfoort vindt het 
een eer dit bijzondere event te ontvangen. Het thema van The 
Passion is dit jaar “Hoop”. Zoals ieder jaar is de live-uitzending 
te volgen op NPO1…

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

Judas kust Jezus


