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Vluchtelingenbegeleiding in actie

Elkaar de vrede wensen

Groei in de diepte mag beginnen



Beste lezer, 

Verse redactie-kracht gevraagd - Deze lente kunt u echt uit de knop komen met uw schrijf of tekst talent. We broeden al even op de komst van 
nieuwe mensen voor dit blad. Het eerste ei in dit redactienest is gelegd: een welkom aan Rob Aupers op deze bladzijde.  
Wij zijn nu op zoek naar mensen die houden van:

Uitdaging met teksten - Onze centrale redactie zoekt nieuwe redacteuren. Bij dit vrijwilligerswerk is het op de eerste plaats leuk om 
geloofsnieuws via het blad Samenstromen bij de mensen te brengen.  De redacteur verzamelt kopij en zet deze teksten op de juiste plaats.  
Het merendeel regelt de redactie vanuit huis. De taak is gemiddeld 5 uur per maand. 

Interessante gesprekken - Wij zijn op zoek naar een interviewer voor de rubriek ‘Een ontmoeting met’. Heeft u een vlotte pen en vindt u het 
leuk om mensen te leren kennen en te horen hoe geloof bij hen een rol speelt? Kent u het gebied van de H. Clara parochie? Het gaat om 2 à  
3 gesprekken per jaar.

Van de Redactie

Clara & Franciscus federatie  
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Vroeger was ik misdienaar, in een be-
jaardentehuis in Amsterdam. Daar waren 
natuurlijk veel uitvaarten. Het evangelie 
dat tijdens die uitvaarten werd gelezen 
was uit  Johannes hoofdstuk 11, over de 
opwekking van Lazarus uit de dood. Ik 
ken het bijna uit mijn hoofd, zo vaak heb 
ik het gehoord. Toen Jezus hoorde dat 
zijn vriend was overleden ging Hij naar 
hem toe, maar Hij had geen haast. De zus 
van Lazarus, Martha zei: “als je hier eerder 
was geweest was hij niet gestorven”. Daar 
sprak een heilig vertrouwen uit. Martha 
geloofde in de krachten van Jezus. Jezus 
zei eenvoudig “Wie in Mij gelooft zal niet 
sterven in eeuwigheid.”
Je kunt dat verstaan als: “Alleen als  
je in Mij gelooft zal er een leven na dit  
leven zijn.”
Ik zie het liever anders.
Heb je ook wel eens een vraag aan een 
expert op bepaald gebied en begrijp je 
het antwoord niet helemaal? De expert 
zegt dan al gauw: “Geloof me nou maar”. 
Ik heb dan altijd, eigenwijs die ik ben, als 
reactie: nee ik geloof je niet zo maar. Leg 
het me maar uit.
In dit verhaal denk ik dat Jezus bedoelde: 

na dit leven houdt het niet op, voor nie-
mand. Geloof Me nou maar. 
En als je dan eens niet eigenwijs het 
gewoon maar gelooft, dan zul je weten dat 
het niet kan ophouden. Dat er een nieuw 
leven is na dit leven. Voor iedereen, heus 
geloof het maar. 
Ik denk dat Dirk Koster, die hier altijd zijn 
verhaal schreef, dat met zijn boek IK LEEF 
ook heeft willen zeggen. 
Lees het maar, dat maakt het gemis van 
zijn verhalen op deze plek een beetje 
goed. 
Een hele eer trouwens dat ik op zijn plaats 
dit stukje mag schrijven.

Rob Aupers

Wilt u het fijne ervan weten? Graag via email aan: samenstromen@gmail.com  
of via telefoon (0172) 605 679.

Veel leesgenoegen en inspiratie toegewenst bij dit nieuwe nummer van Samenstromen.

De centrale redactie van deze uitgave Anja Niemöller en Bep Verdel
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Eens in de tien jaar houdt de KRO het 
onderzoek: God in Nederland. Conclusie: 
De kerken worden kleiner en Nederland 
is geen Christelijke Natie meer. Wat zegt 
dat over onze parochiefederatie. De kerk 
is in beweging. Er is in deze streek de 
laatste jaren veel veranderd. Aan de ene 
kant baart dat bij sommigen onrust. Want 
iedereen hoort over kerksluitingen in het 
land. Ook in onze federatie zijn al kerken 
gesloten. Vanzelfsprekend zijn betrok-
ken parochianen bang voor de kerkslui-
ting van hun geliefde kerkgebouw. Dan 
ontstaat er een houding van: Dat mag 
hier nooit gebeuren! En zo ontstaat het 
mechanisme van stress, omdat iedere pa-
rochiekern eigenlijk heel actief wil zijn om 
zo te voorkomen dat hun kerk dicht moet. 
En met steeds minder mensen die ouder 
en ouder worden houdt men de ballen in 
de lucht.

Maar wat is er nu werkelijk echt aan de 
hand?
De hele maatschappij is veranderd. Dat 
zijn vreemde processen. Processen waar 
we zelf hard aan meewerken en waar wij 
soms geen grip op hebben. Zo merken 
wij dat kleinere dorpen ook veranderen. 
Buurtwinkels verdwijnen, scholen worden 
kleiner en moeten fuseren of worden 
zelfs opgeheven. Buslijnen verdwijnen 
omdat er te weinig mensen meerijden. 
Zeker de laatste twee decennia verandert 
onze kleine wereld, onze leefomgeving 
drastisch.

Dus.....de kerk verandert ook. Daar 
ontkomen wij niet aan. Iedere realist 
ziet dat de geloofsgemeenschap net zo 
individualistisch geworden is als de hele 
maatschappij. De gelovigen die trouw hun 
band met God blijven voeden op de zon-
dag is kleiner geworden en wordt ouder 
en ouder. De inkomsten worden minder. 
We mogen er van uit gaan dat over 10 
jaar het kerkelijk landschap in onze streek 
drastisch is veranderd. Let wel, er is geen 
bisschop, geen pastoor, geen bestuur die 

kerken wil sluiten. Zij bevestigen slechts 
een ontstane realiteit. Kerken worden 
door mensen zelf gesloten. 

Negatief? Welnee! Het geeft juist een 
uitdaging. We kunnen nadenken over de 
vraag waarom mensen de kerk en het 
geloof vaarwel hebben gezegd. Ja, want 
als het kerkelijk leven verdwijnt, de band 
met de kerkelijke gemeenschap minder 
wordt tot nihil, dan ebt ook het geloof 
weg. In ieder geval het christelijk geloof. 
Paus Franciscus zei het ook al: Christelijk 
geloof kan niet zonder kerkgemeenschap. 

De uitdaging en de energie liggen niet 
in het krampachtig in stand houden van 
kerkgebouwen en activiteiten. De kern 
van de uitdaging ligt in de verkondiging 
van het Evangelie. Elkaar de waarachtige 
christelijke zin van het leven weer laten 
ontdekken. Werken aan een uitstraling 
waarin mensen de warmte van het evan-
gelie en de gemeenschap weer ontdek-
ken. Een uitstraling van geloof, hoop en 
liefde. En dat hoeft niet in vele kerkge-
bouwen. Een gemeenschap met gelo-
vige uitstraling heeft een uitstraling van 

vele, vele kilometers. Een levend geloof, 
ware aanbidding, lofprijzing, Eucharistie, 
betrokkenheid op elkaar, warm gebed in 
de kerk maar ook thuis met elkaar; dààr 
moeten we aan werken. Daar moeten 
we onze energie insteken. In plaats van 
stressvol proberen alle ballen van de 
afgelopen decennia omhoog te houden 
zonder te weten wat we eigenlijk nog 
geloven. (Trouwens, wie ballen omhoog 
probeert te houden, vergeet om zich heen 
te kijken.)

De krimp hoeft geen kramp te zijn. Krimp 
geeft ruimte om los te laten. Ruimte is 
heerlijk. Ruimte om het geloof weer inten-
ser te gaan beleven. Door gebed, vieren, 
leren en dienen. En dat alles gedragen 
door een warme band met de levende 
Christus die zich toont in de Schrift, de 
Sacramenten en de Traditie. 

Bang voor toekomst? Bang voor sluiting 
en krimp? Ik niet. Laat maar komen. Groei 
in de breedte is even klaar. Groei in de 
diepte mag beginnen. Kom maar op!!

Diaken Van Aarle

OVERWEGING Pastoraal

GROEI IN DE DIEPTE MAG BEGINNEN... KOM MAAR OP
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Bestuursnieuws parochie H. Franciscus 

Door de fusie van 5 jaar geleden is de 
huidige Parochie H. Franciscus ontstaan.
Het bestuur bestaat uit de pastoor als 
voorzitter en 6 door de bisschop be-
noemde leden. Deze leden zijn in eerste 
instantie voorgedragen door de voormali-
ge parochiebesturen. Er is naar gestreefd 
om uit elke parochiekern een bestuurder 
te benoemen. 

Op dit moment maakt uit Hoogmade-
Woubrugge niemand deel uit van het 
parochiebestuur. Dit wordt als een gemis 
ervaren. Als iemand belangstelling heeft 
of u kent iemand die dat zou kunnen heb-
ben, willen wij dat graag horen.
Elke kern, dat zijn er vier, heeft een eigen 
bestuur. Dat bestuur beheert de materi-
ele gang van zaken en belangen van de 
plaatselijke geloofsgemeenschap. Deze 
bestuurders zijn door het parochiebestuur 
benoemd. 

Iedere kern heeft ook een pastoraatgroep 
die bestaat uit een aantal leden. Deze zijn 
benoemd door de bisschop. De pasto-
raatgroepen houden zich bezig met de 
pastorale en diaconale zaken, en zijn als 
het ware de ogen en oren van de pastoor.
De eerste jaren waren echt een leerpro-

ces. Hierin hebben het parochiebestuur 
en de besturen van de kernen elkaar eerst 
moeten leren kennen. 

Een kerkgemeenschap groeit en bloeit 
van onderaf. Daarom is bij de fusie afge-
sproken dat het bestuur van de kernen 
en de pastoraatgroepen, dus degenen 
die het dichtst bij de plaatselijke geloofs-
gemeenschappen staan, ook de zaken 
ter plaatse organiseren en beheren. Het 
parochiebestuur is als bevoegd gezag 
eindverantwoordelijk en ondersteunt 
vanuit die positie de lokale besturen en 
stimuleert samenwerking tussen de werk-
groepen van de kernen.

De kernen hebben in algemene zin de 
zaken goed op orde.  De Petruskerk in 
Roelofarendsveen is geheel gerestau-
reerd / uitgebreid. De Mariakerk, even-
eens in Roelofarendsveen staat er goed 
bij, en de Jacobuskerk te Oude Wetering 
is verkocht. Binnen niet al te lange tijd 
zal deze gesloopt worden om plaats te 
maken voor woningbouw. 

De kerk te Oud Ade wordt op dit moment 
gerestaureerd, en aan de pastorie te Rijp-
wetering is groot onderhoud uitgevoerd. 
Van de kerk van Leimuiden-Rijnswaters-
woude, de St. Jan, is het onderhoud goed 
verzorgd en ook de kerk te Hoogmade, 
O.L Vrouw Geboorte staat er goed bij. 
De begraafplaatsen liggen er overal mooi 
en goed onderhouden bij. Dit alles dank 
zij de vele uren van de vrijwilligers en de 
bestuurders van de kernen.

Het goed kunnen functioneren en behe-
ren is naast de inzet van veel mensen ook 
afhankelijk van de beschikbare financiële 

middelen. Om zeker te stellen dat de 
kerkbijdragen en donaties goed worden 
beheerd is voor alle grotere uitgaven een 
bisschoppelijke machtiging nodig. Dit 
werkt soms vertragend maar dwingt ons 
wel tot verantwoord beheer van de door u 
ingebrachte middelen.

Als we dan zien wat allemaal wordt / is 
gerealiseerd dan is dat ook een pluim 
voor alle parochianen en alle vrijwilligers. 
Door de vergrijzing van onze samenleving 
wordt het steeds moeilijker om nieuwe 
bestuurders, werkgroepleden en vrijwil-
ligers te vinden. Dit is voor ons als paro-
chiebestuur een grote zorg, een zorg die 
wij graag met u delen. Wilt u iets van uw 
tijd beschikbaar stellen voor de kerkge-
meenschap, of weet u iemand die moge-
lijk interesse heeft, aarzel dan niet ons 
dit te laten weten. U kunt ook terecht bij 
de plaatselijke besturen of werkgroepen. 
Het werk is zeker de moeite waard en een 
verrijking voor uzelf en voor ons allen. 

Hein de Jong
Parochiebestuur H. Franciscus

KALENDER APRIL 2016

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

5-12-19-26 april  19.00 uur  H. Martinuskerk  Stille meditatie

6  april                   19.30 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif

6-21 april           19.30 uur H. Mariakerk, Roelofarendsveen Meditatie, het onderwerp is Barmhartigheid 
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Verdieping 
Familiecatechese: 
Verbonden in geloof  
De kerngroep Familiecatechese (FamCat) is enthousiast bezig 
met de voorbereidingen voor het eerste seizoen 2016/2017. 
Het is een catechese project voor het hele gezin. In ieder geval 
zal de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie hierin een 
plaats krijgen. 

De nieuwe opzet brengt verandering met zich mee.
Wij gaan voor geloofsverbinding en een geloofsgroei binnen de 
gezinnen. De Eerste Heilige Communie is niet louter een feest 
voor het kind maar een zaak van de hele gemeenschap. De 
voorbereiding is tevens een geloofsontmoeting voor het hele 
gezin. 

Daar willen wij laten ervaren hoe 
mooi het is als het geloof in de ge-
zinnen als levend geloof mag worden 
beschouwd. Als wij het feest van de 
eerste H. Communie belangrijk vin-
den, dan vieren wij met elkaar iedere 
week de Eucharistie. Wij, pastores 
en kernteam, beseffen dat wij een 
hernieuwde bewustwording vragen 
van de ouders, maar daar willen wij 
van harte aan meewerken. In de H. 
Franciscusparochie zal de gehele 
FamCat aangeboden worden in de 
Petruskerk in Roelofarendsveen, met 
uitloop naar de basisschool. In de H. 

Claraparochie wordt de FamCat aangeboden in de H. Adria-
nuskerk in Langeraar, met uitloop naar de basisschool. Iedere 
Samenstromen zullen wij proberen de voortgang te publiceren.

Diaken Van Aarle

Kinderbijbels en de bomen  
en het bos
Opvoeden in geloof; het is geen eenvoudige zaak. Waren vroe-
ger alle patronen helden, de kerkgang, het gebed, de riten, in 
deze tijd ligt dat anders. Als gezin moet je er moeite voor doen 
om het geloof in God aan je kinderen door te geven. 

Een van de hulpmiddelen die je kunt gebruiken is een mooie 
kinderbijbel. Maar hoe ontdek je wat er op de markt is en welke 
Bijbel past bij jouw kind? Op de eerste plaats is een kinderbijbel 
geen complete Bijbel. En de verhalen zijn duidelijk na-verteld. 
Maar dan de zoektocht. Eigenlijk is dat niet zo heel moeilijk. 
Neem een bijbelverhaal in gedachte. Bijvoorbeeld “De ark van 

Noach” of “Zacheüs in de boom”. Deze verhalen staan in alle 
kinderbijbels. Ga naar een bibliotheek of een christelijke boek-
handel. (Onderaan het artikel geef ik twee adressen.) Pak twee 
verschillende kinderbijbels en zoek de uitgekozen verhalen eens 
op. Als je die doorleest of vergelijkt, dan krijg je een goed beeld 
welke Kinderbijbel het best bij jouw kind past. Ook de platen zijn 
vaak van belang. Als het gaat om een Kinderbijbel van 3 tot 8 
jaar dan is de Kijkbijbel toch vaak favoriet. 

Waar vind je goede christelijke boekhandels? 
In Leiden: Ichtusboekhandel, Nieuwstraat 27,  
telefoon 071 514 70 61
In Alphen a/d Rijn: Ichtusboekhandel, Raadhuisstraat 412,  
telefoon 0172 492 560.

Voor meer info: diaken Andre Van Aarle, tel. 06 216 932 67 

Museum Catharijneconvent:  
Franciscus van Assisi
Van 5 maart tot en met 5 juni - Ontmoet één van de beroemd-
ste heiligen ter wereld: Franciscus van Assisi! Aan de hand van 
prachtige kunst komt u te weten wie Franciscus was, wat zijn 
idealen waren en hoe kunstenaars met zijn gedachtegoed zijn 
omgegaan. 

Maak kennis met de veelzijdigheid van Franciscus! Als na-
tuurliefhebber, wonderdoener en als gevierd prediker voor wie 
zelfs de vogels uit de bomen kwamen. De vele gestalten van 
Franciscus spreken tot de verbeelding van grote kunstenaars. 
Kunstwerken van o.a. Taddeo di Bartolo, Fra Angelico, Ludo-
vico Carracci, Rembrandt en Escher geven een indrukwekkend 
overzicht door de eeuwen heen.

Adres van het museum: 
Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH  Utrecht
www.catharijneconvent.nl
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Bestuursnieuws parochie H. Franciscus 
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Vóór de vluchtelingenbegeleiding in Kaag 
en Braassem aan de slag kan is er al een 
heel traject aan vooraf gegaan. Als de 
vluchteling na een lange en vaak barre 
reis in Nederland aankomt, meldt hij zich 
bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND) in Ter Apel. Daar is de registratie en 
wordt de asielprocedure opgestart. Wie 
mag blijven krijgt een tijdelijke status. (Na 
vijf jaar wordt de situatie weer bekeken.) 
Als ‘statushouder ‘wordt de vluchteling 
bij een AZC (Asielzoekerscentrum) on-
dergebracht. Het COA (Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers ) wijst de asielzoeker 
vervolgens aan een bepaalde gemeente 
toe. Die gemeente heeft tot taak die sta-
tushouders te huisvesten, in samenwer-
king met de woningbouwverenigingen. 
‘Vorig jaar hebben wij 35 personen ge-
huisvest. (alleenstaanden en in gezinnen). 
De verwachting voor 2016 is, dat dat aan-
tal flink oploopt. 

Zodra een vluchteling van de gemeente 
een woning krijgt toegewezen, komt de 
vluchtelingenbegeleiding in actie. Wij 
gaan mee naar de oplevering en het teke-
nen van de huurovereenkomst. Dezelfde 
dag is de inschrijving in de gemeente. 
We vragen Bijstand aan en een lening om 
het huis in te richten. De mensen spreken 

geen Nederlands, soms wat Engels, maar 
vaak is het ‘handen en voetentaal’. 
Kinderen krijgen in een AZC al onderwijs 
en worden in onze gemeente ook bij een 
school ingeschreven. De volwassenen 
beginnen zo snel mogelijk (als er enigs-
zins rust is na hun hectische start) met 
hun verplichte inburgeringscursus. Verder 
worden ze begeleid met allerlei prakti-
sche zaken: het aanvragen van gas, licht, 
water, verzekeringen. Kortom alles wat ie-
mand die is verhuisd moet regelen. Er zijn 
naast coördinator Rob de Blauw nog vijf 
vrijwilligers als vaste begeleider hiervoor 
beschikbaar. ‘Er komt zoveel bij kijken. 
De taal is een grote barrière en ook het 
cultuurverschil. In de begeleiding loopt 
altijd als rode draad de zelfredzaamheid 
van de mensen.
Na zo’n twee à drie maanden opstarten 
(soms hebben mensen meer tijd nodig, 
door traumatische ervaringen.) kan de 
sociale integratie beginnen. Zoals leren 
boodschappen doen, reizen, onze ge-
woonten herkennen. Afhankelijk van hun 

Sinds een paar jaar is Rob de Blauw als vrijwilliger bij vluchtelingenhulp betrokken en vorig jaar december is hij als Coordina-
tor vluchtelingenbegeleiding aangesteld. Elke week zit Rob daarvoor donderdags van 9-12 uur in de Hof van Alkemade, Roelo-
farendsveen. Vluchtelingen komen er voor raad en daad. Ik tref hem daar voor een interview. Rob spreekt met passie over zijn 
baan: ‘Ik heb veertig jaar gewerkt, maar nu doe ik werk dat ik echt leuk vind’ 

interesse kunnen ze lid worden van een 
vereniging, een kerkgemeenschap, een 
scholing volgen. Als ze al wat gewend 
zijn gaan ze vaak ook andere vluchtelin-
gen bijstaan. 
Rob onderhoudt als coördinator de con-
tacten met de gemeente, het COA, de 
woningbouwverenigingen. Daarnaast 
is hij zelf ook vrijwilliger (taalonder-
steuning): ´Het is een inspirerende en 
boeiende baan. Ik heb veel van deze 
mensen geleerd, heb veel respect voor 
hun doorzettingsvermogen. Me verdiept 
in de moslim cultuur en religie. Ik sprak 
met jonge mensen over hoe we een brug 
kunnen slaan tussen culturen. Ik krijg 
zelfs Arabische taalles van een paar jon-
gens. Hun dankbaarheid en gastvrijheid 
zijn ontroerend. En ze kunnen zó lekker 
koken. Het samen eten is heel belangrijk. 
Het feit dat wij Nederlanders mensen 
voor etenstijd naar huis sturen is voor 
hun echt onbegrijpelijk’. 
Voor het vinden van de weg en de plek 
in de samenleving worden vrijwilligers 
gezocht. Dat helpen kan bestaan uit al-
lerlei zaken, afhankelijk van kennis, erva-
ring en beschikbare tijd. Zie het als bu-
renhulp, alle beetjes helpen. Een keertje 
mee naar de huisarts of het ziekenhuis, 
formulieren invullen, naar een vereniging 
mee gaan, taalondersteuning of gewoon 
een gezellig gesprek.

Meer informatie of aanmelden bij
Telefoon 06 166 952 32
E-Mail: vluchtelingen@dedriemaster.nu
Website: www.dedriemaster.nu/wat-
bieden-wij/vluchtelingen-begeleiding/

De ontmoeting  

Een ontmoeting met Rob de Blauw, 
coördinator vluchtelingenbegeleiding 

Rob de Blauw (links) houdt inloopspreekuur in de Hof van Alkemade

Het herbergen van vreemdelingen is een van de zeven werken van barmhartig-
heid. Dit is gebaseerd op de woorden van Christus: ‘ik was vreemdeling en ge 
hebt me opgenomen’(Mattheus 25, 35-36)

Interview door Riet Hekkenberg-Koek
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Pinksternoveen Het Groene Hart 
Voor de 23e keer wordt tussen Hemel-
vaart en Pinksteren een Pinksternoveen 
gehouden als voorbereiding op de komst 
van de Heilige Geest.

Op vrijdagavond 6 mei openen we de 
noveen in een gezamenlijke viering in 
Aarlanderveen, daarna slingert de noveen 
zich in 2 kringen door het Groene Hart 
om op zaterdag 14 mei weer samen te 
komen voor de feestelijke slotviering in de 
Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn.

De Pinksternoveen is een samenwerking 
tussen R.K.- en PKN kerken en andere 
instellingen, zoals Ipse de Bruggen, een 
zorginstelling voor verstandelijke- en 
meervoudige gehandicapten, die al vele 
jaren deel uit maken van de Pinksterno-
veen.

Iedere avond worden we welkom geheten 
in steeds een verschillende kerk voor 
een woord- en gebedsviering verzorgd 
door ervaren vrijwilligers. In het weekend 
past de noveen zich aan aan de reguliere 
weekendvieringen.

Het thema van deze noveen luidt:  
Leven in de Geest

We leven in een tijd waarin veel waarden 
op zijn kop lijken te staan. Hoe kunnen we 
hier mee omgaan? Angst is een slechte 
raadgever.

Geloof, hoop en liefde  zijn daarin anker-
punten. Langs de weg van barmhartig-
heid, van vergeving en verzoening is het 
vuur van de haat te doven. Met geweld 
kunnen we haat niet uitroeien, ze zal al-
leen toenemen.

Welke houding kunnen wij het beste 
aannemen?
Ons laten inspireren door Gods Geest 
die tot ons komt in Bijbelverhalen, maar 
ook uit verhalen van mensen in deze tijd, 
waarin de Geest van God zichtbaar word 
gemaakt in ons dagelijks leven.

Maar hoe werkt de Geest in ons als 
we het hebben over vergeving en 
verzoening?
Ons geloof en onze traditie reiken ons 

daar een prachtig hulpmiddel bij aan in de 
vorm van de “Zeven geestelijke werken 
van barmhartigheid”.

Hiermee sluiten we ons aan bij het door 
paus Franciscus uitgeroepen Jaar van 
Barmhartigheid en zullen deze Zeven 
Geestelijke Werken van Barmhartigheid 
een plaats krijgen in de verschillende 
diensten.

We nodigen u van harte uit met ons mee 
op weg te gaan en zien u graag bij één 
of meerdere vieringen. Na afloop staat er 
altijd een kopje koffie of thee klaar. Graag 
tot ziens.

Vrijdag 6 mei - 19.30 uur

H.H. Petrus en Paulus – Noordeinde 26 – Aarlanderveen

H. Petrus en Paulus Zaterdag H.H. Engelbewaarders

Dorpsweg 24 – Reeuwijk 19.00 uur 7 mei 19.00 uur Dorpsstraat 248 - Hazerswoude-dorp

Kerkelijk Centrum De Bron Zondag Ipse de Bruggen, locatie Hooge Burch

Troubadourweg 2 - Alphen a.d. Rijn 10.00 uur 8 mei 11.00 uur Spoorlaan 19 – Zwammerdam

H. Adrianus Maandag OLV Geboorte

Langeraarseweg 90 – Langeraar 19.30 uur 9 mei 19.30 uur Kerkstraat 57 – Hoogmade

St. Jan de Doper Dinsdag De Lichtkring 
W. v.d. Veldenweg 24 - Leimuiden 19.30 uur 10 mei 19.30 uur Amerikalaan 91 - Alphen a.d. Rijn

Gereformeerde Kerk Woensdag H. Willibrordus
Oostkanaalkade 2 - Ter Aar 19.30 uur 11 mei 19.30 uur Overtocht 20 – Bodegraven

O.L.V. Hemelvaart donderdag Dorpskerk
Dorpstraat 37 - Nieuwkoop 19.30 uur 12 mei 19.30 uur Dorpsstraat 17 – Zoeterwoude-dorp

O.L.V. Geboorte Vrijdag Samenwerkende kerken HAPIS

Past. v.d. Plaatstraat 15 - Rijpwetering 19.30 uur 13mei 20.00 uur Plein Ned.Herv.Kerk – Haastrecht

Zaterdag 14 mei - 19.00 uur

H. Bonifacius – Paradijslaan 6 – Alphen a.d. Rijn

Route Pinksternoveen 2016
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H. Clara parochie 

- Lief en leed -

Gedoopt 
Julia Sofie Beckers
dochter van Alex Beckers en Andrea Beckers
Freek van der Bijl
zoon van Edwin van der Bijl en Mariska van der Bijl
Nicky Alina Petronella Beusink
dochter van Angelo Beusink en Alie van der Pijl

Overleden 
19 februari   Gerardus Leonardus van Veen                           90 jaar
 4  maart       Theodorus Johannes Maria Sloothaak               83 jaar
 9 maart        Simonia Sophia Dobbe- Bosland                         92 jaar

Dragersvereniging St. Barbara 
Sint Barbara bestaat 70 jaar, de dragers 
van de Aarlanderveense kerkgemeen-
schap. Nog steeds vervullen zij het werk 
van barmhartigheid, de helpende hand 
bieden wanneer men hun geliefden 
moet begraven. Pastoor Glas memo-

reerde hieraan tijdens de viering, juist 
in dit jaar van barmhartigheid. De wens 
van iedereen is dat zij dit nog tal van 
jaren kunnen blijven doen. En daar 
werd op geproost. Tijdens de koffie en 
het drankje werd aandachtig geluisterd 
naar dierbare herinneringen uit die 
70 jaren,  opgedragen door de huidige 
voorzitter Frans Dobbe. De Petrus en 
Paulusgemeenschap mag best trots zijn 
op deze club.

2016 voor Oeganda
Bij het verschijnen van dit blad, is de 
Vastenactie-periode achter de rug. Wij 
kijken hier dankbaar op terug. Elke 
week hebben we, dankzij Lords Voice en 
wel vier maal!!! de Cantorij ons Vas-
tenactielied – SOCADIDO in Oeganda 
vraagt om hulp –  kunnen zingen, waar-
bij de kerkgangers steeds enthousiaster 
zongen. We hebben de verhaaltjes over 
het project verteld, nadat één van de 
aanwezige kinderen/misdienaar aan het 
speciale rad had gedraaid. Vele verkoch-

Aarlanderveen

te viooltjes en vergeet-me-nietjes, een 
gezellige goed bezochte Solidariteits-
maaltijd en de collectes hebben t/m 13 
maart al een bedrag van ruim € 885,00 
opgeleverd. Wat het totale bedrag gaat 
worden is met dit schrijven nog niet 
bekend, maar dat laten we u weten, 
want de zelfgemaakte vastendoosjes 
én de klaverjasavond zal de opbrengst 
zeker verhogen. Zo kunnen de bewo-
ners van Katakwi in Oeganda dankzij u 
en alle kerkgangers in heel Nederland 
op een positievere toekomst rekenen. 
Zij zullen u zeer dankbaar zijn. In het 
volgende nummer zal u weer nieuws 
van de gezamenlijke MOV-werkgroep 
onder het kopje ‘omzien naar elkaar’ in 
het algemene deel kunnen vinden.               

MOV-werkgroep Betty en Agatha

Dopen
De eerstvolgende gelegenheid om uw 
kindje te laten dopen is op zondag 
19 juni (vaderdag).
De 2 voorbereidingsavonden zijn op 
dinsdagavond 31 mei en maandag
 6 juni, om 20.00 uur.
 
Nieuwe bewoonster 
bovenverdieping
Wij kunnen u meedelen dat de bo-

venwoning weer is bewoond. Hierbij 
verwelkomen wij mevrouw Corrie Baas.  
Een stukje veiligheid is weer terug en 
mevrouw Baas neemt (vanaf half april) 
ook enkele taken van Hans op zich. Dit 
is fijn en ontlast de andere vrijwilligers 
weer die tijdelijk de taken op zich had-
den genomen. Hierbij onze dank voor 
de  fijne medewerking. Met vele handen 
maakt men licht werk. Hierbij wensen 
wij mevrouw Corrie Baas veel woon 
plezier.

Dringende Oproep
Wie o wie helpt de BCP uit de brand?
De BCP van de Petrus en Pauluskerk  is 
dringend op zoek naar nieuwe BCP le-
den. Er hangt geen specifiek kaartje aan 
het nieuwe BCP lid. Wij zijn al blij met 
nieuwe mensen die ons helpen om alles 
draaiende te houden. Iemand die alleen 
de verslagen maakt van onze vergade-
ringen is ook  van harte welkom. Hij of 
zij maakt dan de agenda en de verslagen 
en heeft geen andere taken!
Wie mogen we verwelkomen in onze 
BCP?
U reacties graag naar 
pmesman56@kpnmail.nl en/ of  
tel. 0172-572585

Petra Mesman, penningmeester



Langeraar

Vanaf de bestuurstafel
Wanneer men op een dinsdagavond 
naar de pastorie gaat is het een drukte 
van belang op het kerkplein. Die avond 
wordt er door een koor gerepeteerd en 
wordt er door de leden van de Parochi-
ele Charitatieve Instelling, door leden 
van de Pastoraatsgroep of door leden 
van de Beheercommissie vergaderd. 
Veel vrijwilligers die zich inzetten om 
de gemeenschap van de parochiekern 
Langeraar vitaal en levendig te houden.
Op het kerkplein is een nieuwe beuk ge-
plant. Wij hopen dat deze boom net zo 
groot mag worden en dezelfde periode 
in tijd mag overbruggen als de vorige 
boom. Het kerkplein ziet er op deze 
manier weer mooi uit!

Wij willen uw aandacht vragen voor het 
ruimen van de graven op ons kerkhof. 
Dit gaat gebeuren in week 15 en 16 met 
uitloop naar week 17. De nabestaan-
den zijn inmiddels aangeschreven. Het 
knekelhof zal verder vergroot worden. 
Dit zal enige aanpassingen vergen. Het 
gedeelte dat niet geruimd wordt, blijft 
toegankelijk.  Na het ruimen zullen wij 

de sfeer zoals wij die op ons kerkhof 
kennen, weer terugbrengen. 

Namens de Beheercommissie, 
Ad van Velzen voorzitter

Kicala en Kinderwoorddienst
Op de woensdag, 1 keer per maand heb-
ben we een leuke Kicala-avond. We be-
ginnen altijd met even stilte (het deurtje 
naar je hart), waarna we met elkaar de 
handen vasthoudend, het Onze Vader 
bidden. Dan een bijbelverhaal dat een 

link heeft met het thema van de avond. 
Dit seizoen hebben we met de kids al 
een lampion gemaakt met St. Maarten, 
filmavond ‘Er was eens een stal’ rond 
de kerst, speurtocht in de donkere kerk 
(eerst de viering meemaken met elkaar) 
en natuurlijk palmpasen. Op 13 april 
zijn alle kinderen in de leeftijd van on-
geveer 8-12 jaar weer van harte welkom 
om 18.45 uur in het Koetshuis; deze 
keer gaan we Quizzen. De keer erna is 
op 18 mei en in juni sluiten we af met 
een BBQ. Wees welkom. 

Namens Kicala en Kinderwoorddienst, 
Liesbeth van Woudenberg

Het Adrianusbos
In het Adrianusbos is een einde geko-
men aan deze oude boom die meer dan 
100 jaarringen telde. Onderaan de stam 
was hij van binnenuit verrot en werd 
een gevaar bij harde wind. Daarom 
moest er snel worden gehandeld en 
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Kicala en Kinderwoorddienst

Vanaf de Adrianustoren

• Wij wensen onze communicantjes een mooie viering op zondag 3 april wanneer 
zij hun 1e Heilige Communie mogen ontvangen. 

• Om onze jonge gezinnen in de gelegenheid te stellen om op zondag naar de kerk 
te gaan is er crèche voor de allerkleinste kinderen. En een mooie kinderneven-
dienst voor de schoolgaande kinderen. Je bent van harte welkom. 

• Op zondag 17 april vieren we Roepingenzondag. Dan wordt wereldwijd in alle 
kerken en klooster speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het 
diaconaat en het godgewijde leven. 

• Woensdag 27 april Koningsdag vervalt de weekviering.



H. Clara parochie 

werd er een noodkapprocedure in gang 
gezet. Een dag met 4 man was nodig om 
de reus klein te krijgen. En daarna nog 
met 10 vrijwilligers de takken opge-
ruimd zodat er ruimte gekomen is voor 
nieuwe aanplant. Zo wordt er binnen 
en buiten de kerk gewerkt aan onze 
toekomst.

Harry van der Hoorn

Inloopochtend in het 
Koetshuis
Het is weer volop lente en Pasen is ook 
alweer achter de rug. Maandag 4 april 
zijn wij er weer en kunt u terecht voor 
een kop koffie of thee. Vanaf 10.00 uur 
is de deur open voor iedereen uit Lan-
geraar of daarbuiten. U bent van harte 
uitgenodigd.

Namens de pastorale werkgroep, 
Thea van Dalen en Hennie Lek 
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- Lief en leed -

Gedoopt
28 februari Tigo Jacob Tersteeg  
  zoon van Vincent Tersteeg en Yvonne Fransen

Overleden 
2 maart Adriana Maria Theresia Borst-Wildenburg  77 jaar
13 maart Maria Robertz-Kwik    95 jaar

Gij, de bron van licht en leven,
Gij zijt het Licht zelf
en ook het donker
is voor U geen duisternis.
Met uw zon verlicht Gij onze dag
en, als een zuil van vuur,
verlicht gij ook de nacht.

Uw liefde voor mensen
straalt ons toe
in de woorden en daden
van Jezus, de Christus,
Hij, Licht uit Licht.

Dat wij bij dat licht
onze weg mogen vinden,
en elkaar kunnen zien,

Dat dit licht
nooit dooft,
is wat wij U bidden.

Het Adrianusbos



Vanuit de pastoraatsgroep
De communicantjes hebben zich  in 
de viering op zondag 6 maart aan onze 
parochie voorgesteld.
Na afloop van deze viering was er een 
spelletjescircuit georganiseerd door de 
MOV groep en de pastoraatgroep. Bij 
sommige spellen werd een vrijwillige bij-
drage gevraagd, deze was bestemd voor 
het Vastenproject Oeganda. Dit heeft het 
mooie bedrag van € 100 opgebracht.
Zo kon het gewicht geraden worden van 
een kleine en grote appeltaart en men 
kon raden hoeveel zonnebloempitten en 
paaseitjes er in de pot zaten.
De winnaars van de appeltaart zijn ge-
worden fam. Zwirs en fam. v.d. Laan.
Cas Spanjaard is de gelukkige winnaar 
geworden van de pot met zaden en eitjes.
Allemaal van harte gefeliciteerd.
Zondag 13 maart kon u op een groot 
scherm in onze kerk genieten van de 
Matthäus Passion, gezongen door het 
Holland Boys Choir met het Netherlands 
Bach Orchestra. Ruim 50 mensen waren 
hierbij aanwezig en hebben hiervan erg 
genoten.

Als u dit leest zijn alle vieringen rond de 
Goede week en Pasen alweer geweest. 
Wij hopen dat het goede en sfeervolle 
vieringen zijn geweest en dat de vierin-
gen goed bezocht zijn door u allen.

Op zondag 17 april doen de communi-
cantjes hun Eerste Heilige Communie. 
Wij feliciteren hen en wensen hen een 
goede viering en een gezellige dag toe. 
Natuurlijk hopen wij deze kinderen en 
hun ouders nog vaak terug te zien in 
onze kerk.

Dit jaar doet Nieuwkoop ook weer mee 
met de Pinksternoveen en wel op don-
derdag 12 mei 19.30 uur. Koor Allegro 
zal de zang verzorgen, na afloop van de 
viering is er gelegenheid om na te praten 
over de viering onder het genot van een 
kop koffie of thee.

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

Kinderen in de Kerk

Eerste Heilige Communie
Zondag 17 april is het zover. Op deze 
dag zullen 12 kinderen in onze kerk hun 
Eerste Heilige Communie gaan doen. De 
voorbereiding daarop is in volle gang. 
Op 6 maart hebben deze kinderen zich 
tijdens een gezinsviering voorgesteld aan 
de parochianen. Voorin de kerk staan 
hun foto’s. Heeft u al gezien hoe mooi de 
lijstjes versierd zijn?
Wij nodigen iedereen uit om 17 april dit 
feest met ons mee te vieren. Zullen we er 
een echt parochiefeest van maken?

Werkgroep Eerste Heilige Communie 

Kinderwoorddienst
Rondom Pasen was er verschillende 

keren een KinderWoordDienst. In de 
maand april slaan we even over. Maar…
…1e Pinksterdag, 15 mei, dan zijn we 
er weer!  Hierover meer in de volgende 
Samenstromen.

Werkgroep KinderWoordDienst 

Gezinsvieringen
In maart waren er wel 2 gezinsvieringen 
in Nieuwkoop. Deze maand niet één. 
Zondag 29 mei zijn we er weer. De 
gezinsviering staat dan in het teken van 
de afsluiting van het project rondom de 
Eerste Heilige Communie.

Werkgroep GezinsVieringen
                                                                                      
Kerkradio
Al jaren is het mogelijk de vieringen 
rechtstreeks te beluisteren vanuit onze 
kerk. U heeft dan een voorziening thuis 
nodig (een kastje) waarmee per telefoon 
een aansluiting kan worden gemaakt 
om de viering te kunnen volgen. Sinds 
kort kan iedereen over de hele wereld 
via internet onze vieringen volgen. Dat 
is trouwens zo bij de meeste kerken van 
onze federatie. 

Mooi dat een bijzondere viering zoals 
een trouwerij, een doop of een begrafe-
nis gevolgd kan worden door familiele-
den die niet of niet op tijd in Nederland 
terug konden zijn, omdat ze in het  
buitenland wonen, werken of op  
vakantie zijn. 

Dat kan dan trouwens rechtstreeks,  
maar ook tot een paar weken later.
Een geweldig goed gebruik van het  
wereld wijde netwerk.
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Nieuwkoop

- Lief en leed -

Overleden 
13 maart To van den Haak-van de Loo    97 jaar



Hoe werkt het? U heeft een computer 
nodig met een internet verbinding.
Ga op internet naar www.kerkomroep.nl
Geef in het scherm dat u te zien krijgt 
op het betreffende vakje de naam 
Nieuwkoop in bij plaatsnaam en druk 
op ENTER. Klik op de kerk van uw 
keuze en als er een viering bezig is krijgt 
u die rechtstreeks te horen. Onderaan 
het scherm verschijnt een opsomming 
van de vieringen die geweest zijn. Als u 
klikt op de viering van uw keuze (op het 
groen symbooltje achter de viering met 
een driehoekje wijzend naar rechts) kunt 
u die alsnog afluisteren.

De kerken met een groen symbool ach-
ter hun naam hebben die mogelijkheid.

H. Clara parochie 
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Wilt u de viering waar u bij was later 
thuis nog eens horen? dan kan dat dus 
ook.

Heeft u vragen mail dan even naar  
rajau@casema.nl of bel 0172572140.  

Rob Aupers

Ingezonden stuk
Vrijdagmiddag 4 maart 2016 mocht ik 
getuige zijn van de opening: Tentoon-
stelling van St. Franciscus van Assisië in 
Catharijne convent te Utrecht. De reden 
daarvan was dat ik een relikwie bezit van 
deze Heilige, welke dateert van de jaren 
1700 (bet-over-grootmoeder) daardoor 
kwam ik in contact met de stagiaire  

Maonie Moon,  zij liep stage voor deze 
tentoonstelling.

Er waren vele genodigden en belangstel-
lenden de Catharinakerk was bomvol.  
Henk van Os, hoogleraar aan de uni-
versiteit van Amsterdam, ook bekend 
van tv, Kruispunt,  nam als afscheid 
deze tentoonstelling van St Franciscus 
en vertelde een mooi verhaal over hem. 
Waarin ook het onderwerp barmhartig-
heid ter sprake kwam. Zo vertelde hij 
ook dat Franciscus kwam bij een lastige 
melaatse waar geen broeder iets mee 
kon beginnen. Franciscus ging zelf aan 
de slag waarbij hij met zijn handen, deze 
vieze melaatse, zijn lichaam vol zweren, 
aanraakte en de wonden genazen.
Maar dit alles kunt u horen en bezichti-
gen in deze prachtige tentoonstelling in 
het Catharijne convent te Utrecht. Vanaf 
het station gaat er een busje, het is ook 
makkelijk te lopen (15 min).
Zeker de moeite waard, er is zoveel te 
zien en te lezen, ook Clara komt aan 
bod.

Vanaf 15 maart t/m 5 juni ook ’s avonds. 
info@catharijnenconvent.nl
Ik wens u veel plezier, ik ga er nog een 
keertje heen. 

Groeten  Ann Spoelder

Ik geloof in een levende parochie   
Ik geloof in een levende parochie, 
waar iedereen zich thuis voelt, 
waar mensen ontvangen worden als gasten, 
waar men begaan is met elkaar. 
 
Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap, 
die op zoek is naar de eenzame mens, 
die de zieke aanadacht geeft 
en waar oudere mensen worden ondersteund. 
 
Ik geloof in een levende gemeenschap, 
waar kinderen welkom zijn, 
waar plaats is voor rusteloze zoekers 

en waar jongeren een oase vinden van rust, 
even ‘pauze’ kunnen houden. 
 
Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap, 
waar de Levende God aanwezig komt, 
waar geleerd wordt te vergeven 
en waar iedereen een nieuwe kans krijgt 
op zinvol leven. 
 
Ik geloof in een levende parochie, 
die beademd wordt door de geestkracht van Jezus 
en waar iedereen tegen elkaar zegt: 
“Ik ben er voor jou:’ 
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De Zandtovenaar
Een geweldige voorstelling van zand-
tovenaar Gert van der Vijver in onze 
parochiekerk op 28 februari. Met 
ogenschijnlijk veel gemak toverde hij 
flora, fauna en Bijbelse voorstellingen 
tevoorschijn uit zand. Tweemaal een 
volle kerk genoot van zijn verrichtingen. 
Na afloop was er nog tijd voor vragen 
die hij met humor of een zandtekening 
beantwoordde.

De Zandtovenaar aan het werk

Slotviering jublieumjaar
Met een prachtige viering met zang van 
de koren Caecilia en Canta Libre werd 
het 150-jarig jubileum van onze paro-
chiekern afgesloten. We hebben veel om 
dankbaar voor te zijn en hebben daar in 
deze viering dan ook voor gebeden. De 
bloemengroep had de kerk weer prach-
tig versierd. Een waardig einde van een 
prachtig jaar.

Riet Spekman vrijwilliger 
van het jaar
Met de viering van zondag 6 maart 
werd het jubileumjaar van het 150-jarig 
bestaan van onze parochie(kern) afge-
sloten. Aan het einde van de mis werden 
alle vrijwilligers die aan de viering van 
dit  – wij mogen wel zeggen geslaagde 
– jubileumjaar een bijdrage hebben 
geleverd daarvoor bedankt. Riet Spek-
man werd daarna als vrijwilliger van het 
(jubileum)jaar naar voren gehaald en 
in het zonnetje gezet. Riet heeft bij de 
viering van het jubileum een bijzondere 
en belangrijke rol gespeeld. Zij was de 
voorzitter/secretaris van de jubileum-
commissie en was bij de uitvoering van 
nagenoeg alle activiteiten/festiviteiten 
actief betrokken. Daarbij vervult zij 
ook al vele jaren een heel actieve en 
belangrijke rol als vrijwilliger op meer-
dere terreinen in deze parochie(kern). 
Jaarlijks wordt een vrijwilliger van het 
jaar aangewezen die als vrijwilliger een 
bijzondere rol in onze parochiekern 
heeft vervuld. De aanwijzing van Riet 
als vrijwilliger van het jaar was, gezien 

Nieuwveen

haar rol in onze parochiekern, meer 
dan terecht. Het applaus voor haar in de 
kerk bevestigde dat. Zoals gebruikelijk 
kreeg zij als vrijwilliger van het jaar de 
paaskaars (van vorig jaar), de bloemen 
en een persoonlijk cadeautje dat bij 
een volgende door Riet te organiseren 
kerststallententoonstelling kan worden 
gebruikt.

150 jaar Nicolaaskerk
Het jubileumjaar van de H. Nicolaas is 
zondag 6 maart afgesloten met een fees-
telijke Eucharistieviering in een -met 
voorjaarsbloemen- versierde kerk.
Bij deze wil ik namens de pastoraat-
groep een heel hartelijk dank uitspreken 
naar de feestcommissie die een jaar lang 
vele activiteiten heeft georganiseerd 
en alles in goede banen heeft kunnen 
leiden.
Alles ga ik niet opnoemen, maar de 
tentoonstellingen in de kerk, de Eucha-
ristieviering met de bisschop en het ont-
hullen van de plaquette in de voortuin  
waren hoogtepunten in dit afgelopen 
jaar wat met een daverend succes door 

Riet Spekman vrijwilliger van het jaar
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de Zandtovenaar werd afgesloten.
Nogmaals dank aan de feestcommissie. 
Chapeau!

Marian Berkhout

Evaluatie jubileumjaar
Op 11 maart was de evaluatieverga-
dering van het 150-jarig jubileumjaar 
van de parochiekern H. Nicolaas. Met 
dankbaarheid is terug gekeken op heel 
veel geslaagde activiteiten en op de 
geweldige hulp van vele vrijwilligers. 
Meerdere dingen zullen op korte of 
langere termijn herhaald worden.
Jubileumcommissie: Annie Hettinga,  
Piet Wijfjes, Ton Hoogenboom, Karin 
Verlaan, Henk Borst, Gerda Aartman, 
Ellie Egberts, Annet Hoogenboom, 

Kort gezegd 

• De volgende Oecumenia samenkomst is op 8 april met een high-tea. 

• Elke dinsdag is er een viering om 9.00 uur in de kerk. 

• Elke eerste dinsdag van de maand na de viering koffie drinken in de pastorie. 

• 24 April is de Eerste Heilige Communie viering in Noorden. 

• Als u uw kindje wilt laten dopen, meld dit dan bij het secretariaat of bij  
diaken Van Aarle 06 216 932 67 

• Vooraankondiging;  Er is weer Rozenkrans bidden in de meimaand op de  
woensdagen 4, 11, 18 en 25 mei om 18.30 uur in de kerk.

H. Clara parochie 

- Lief en leed -

Gedoopt 
27 februari  Hugo Gerard Piszke 
28 februari  Tigo Jacob Tersteeg
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Wim de Boer, Helma de Jong, John van 
der Zwaan en Riet Spekman: hartelijk 
dank voor jullie bijzondere inzet.

Fotowedstrijd
De laatste inzenddatum was 30 maart. 
Op 2 april zal de jury beslissen over 
de foto’s van februari en maart. Vanaf 
zondag 24 april hangen 10 foto’s van de 
wedstrijd achter in de kerk. Op zondag 
1 mei kunt u daar de mooiste foto van 

het jubileumjaar uitkiezen. Zondag 15 
mei wordt deze aan de winnaar over-
handigd.

St Caecilia
Pasen is intussen weer achter de rug 
en het koor heeft in maart elke week 
gezongen. Naast de geplande vieringen 
kwam de vraag of wij wilden zingen 
met Palmpasen. Deze viering leent zich 
uitstekend voor mooie gregoriaanse 
gezangen zoals Hosanna Filio David, 
Pueri Hebreaorum en Gloria Laus. De 
mannen zingen graag gregoriaans zo 
af en toe en voor menig kerkbezoeker 
klinkt het bekend in de oren. De vraag 
of deze muziek niet te zwaar is, kan ik 
alleen maar zeggen dat ik in mijn jeugd 
de gezangen zeer bewonderde en aan-
dachtig luisterde naar de trance van de 
muziek en hoe deze gezongen werd. Het 
maakte een indruk op mij die nog altijd 
haar uitwerking heeft als ik gregoriaans 
zing of hoor. De komende tijd zingt het 
koor in de viering van zaterdag 9 april in 
Nieuwveen, in het octaaf van Pasen en 
zaterdag 30 april in Zevenhoven. Tijdens 
de communie herdenken wij de geval-
len soldaat met het lied “The mansions 
of the Lord” uit de film Soldiers. Als 
toegift zingen wij “Domine Salvum 
Fac” als loflied voor onze Koning die 27 
april zijn verjaardag vierde. Met Pink-
steren zingen we weer met twee koren 
maar daarover de volgende keer meer. 
Wij hopen u van harte te zien in deze 
vieringen.

Theo van Dijk

Evaluatie jubileumjaar
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Noorden

De vieringen in de Rietzanger zullen zo-
veel mogelijk doorgang hebben, ook nu 
pater Koster er niet meer is. Er is contact 
met het bestuur van de Club 50plus hoe 
we dit in de toekomst gaan invullen. 

De dodenherdenking op het kerkhof is, 
zoals ieder jaar, op 4 mei om 19.45 uur.

Sint Martinus deelt mee…
Na alle vieringen tijdens Pasen, zijn we 
op weg naar Pinksteren. De 22 commu-
nicantjes uit Zevenhoven, Nieuwveen en 
Noorden zijn inmiddels gestart met de 
voorbereidingen. Met het project ‘Blijf 
dit doen’ zijn zij op weg naar het grote 
feest, wat op 24 april in Noorden gevierd 
zal worden. Dan ontvangen zij hun 
Eerste Heilige Communie. U bent van 
harte uitgenodigd dit feest mee te vieren 
met velen. 

De maand april is dit jaar een rustige 
maand nu Pasen al in maart viel. De 
pastoraatsgroep zit echter niet stil, we 
zijn met verschillende projecten bezig. 
Eén ervan is het contact met basisschool 
Antonius. Er zal een gesprek plaatsvin-
den met leerkrachten van de school en 
leden van de pastoraatsgroep. We willen 
inventariseren hoe we de banden kunnen 
verstevigen en hoe we voor elkaar van 
waarde kunnen zijn.

De viering van 6 mei vervalt dit jaar, 
omdat 5 mei Hemelvaart is en er dan in 
Noorden een viering is. De viering bij de 
grot in Zevenhoven zal 13 mei plaatsvin-
den.  

Hein Wagenaar heeft de pastoraatsgroep 
verlaten. Hans Brouwer zit nu de verga-
deringen bij en we hopen dat hij voor de 
zomer ons team komt versterken.

De Pastoraatsgroep

Begraafplaats St. Martinus 
De werkzaamheden op en rond de be-
graafplaats achter de Martinuskerk zijn 
inmiddels afgerond. Het kerkhof ligt er 
weer mooi bij. De werkzaamheden zijn 
door aannemers uitgevoerd en om de 
kosten te drukken is er veel werk verzet 
door vrijwilligers. 

Het gedeelte van de urnengraven is 
opgehaald en opnieuw bestraat. Het 
monument van het ongedoopte kindje 
heeft een nieuw plekje gekregen bij de 
kindergraven. Het oorlogsmonument 
van Simon van Capel en het monument 
voor alle overledenen, die op het kerkhof 
zijn begraven, staan nu beiden op het ge-

Begraafplaats St. Martinus 

Kom Schepper Geest
en bouw Uw woning in mijn ziel

opdat Uw troost mij immer zal omringen
Uw wijsheid heel mijn wezen 
lichtend kan doordringen
en U altijd voor mij online zult zijn

Kom Schepper Geest
Trooster Alwijze Algoede
en bouw Uw woning in mijn ziel

Oeke Kruythof
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Een vogeltje, een vogeltje. Hoort wat het meldt, 
Wat het in zijn lieflijke liedren vertelt! 

Het roept: ‘komt kindren, komt lammetjes, eruit! 
Het spel lokt het kind, ‘t lam ‘t grazige kruid. 

En alles wat leeft en het luchtruim doorzweeft, 
Dat juicht nu de lente haar bloemenkleed weeft, 

Wat vinnen heeft zwemt en wie benen heeft 
springt, 
Wat vleugels heeft vliegt en wie zingen kan zingt.’ 

- Lief en leed -

Overleden 
7 maart  Joannes Jacobus Cornelis Plomp   75 jaar

Huwelijk 
In de De Vredekerk in De Lier vindt op zaterdag 9 april om 12.30 uur het 
huwelijk plaats tussen 

Arjan van Smoorenburg en Margriet van der Meer uit Noorden.

Wij wensen Arjan en Margriet een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

renoveerde gedeelte. Hier liggen ook de 
overledenen begraven, die niet herbegra-
ven werden. Een mooie plek om aan hen 
te blijven denken. Op 4 mei zullen we 
daar onze dodenherdenking  houden. 

Alles was klaar toen pater Koster over-
leed en hij als eerste op ons vernieuwde 
kerkhof werd begraven. Samen met pas-
toor Vink ligt hij nu in het priestergraf. 

Nu alle werkzaamheden afgerond zijn, 
hebben we weer ruimte voor het begra-
ven van onze dierbaren in de komende 
jaren. Er is veel werk verzet, naar alle 
tevredenheid. De Beheercommissie wil 
graag de tuinploeg bedanken voor het 
vele werk dat zij hebben gedaan. Dagen 
zijn zij bezig geweest om de begraaf-
plaats er zo mooi uit te laten zien.
Nogmaals hartelijk dank.

Beheercommissie St. Martinus Noorden  
en kerkhofcommissie

De communicantjes hebben 
zich voorgesteld
Op zaterdagavond 13 februari stelden 
22 jongens en meisjes zich voor aan de 
parochie in Nieuwveen: Feline, Chris, 
Patrycja, Stan, Sep, Joep, Senn, Lewis, 
Dave, Jurre, Sira, Anne, Noa, Sanne, 
Roel, Wiep, Madelynn, Ella May, Bart, 
Jeffery, Oliwier, Giel. De eerste vijf kin-
deren kent u misschien wel.  

Ze komen uit Noorden. De anderen 
komen uit Nieuwveen of Zevenhoven. 
Iedere vrijdag in maart en april komen 
ze bijeen om zich voor te bereiden op 
de grote dag. Want op 24 april is het 
zo ver. Dan doen ze hun Eerste Heilige 
Communie in Noorden. Wij wensen alle 
kinderen een leerzame en gezellige voor-
bereiding toe en natuurlijk veel plezier 
op 24 april! 

Kinderzegen
Zondag 22 februari hielden we een 
Kinderzegen viering in de Martinus-
kerk. Alle kinderen die afgelopen 2 jaar 
gedoopt zijn, waren uitgenodigd om de 
zegen te ontvangen. Daarnaast hadden 
we de viering gecombineerd met een 
regenboogviering waardoor er ook veel 

kinderen vanaf 2 jaar aanwezig waren. 
De kerk zat behoorlijk vol met kinderen 
en ouders. Diaken Van Aarle was de 
voorganger tijdens de viering, waarin 
we met elkaar zongen en gebedjes lazen. 
De ouders van de gedoopte kinderen 
staken een kaars aan en ontvingen hun 
doopschelpje. Vervolgens kregen eerst 
de jongste kinderen de zegen en daarna 
alle andere kinderen. Sommige kinde-
ren vonden dat wel spannend en doken 
vlug achter hun vader of moeder. An-
dere kinderen waren reuze trots op het 
‘kruisje’ op hun hoofd. Na afloop van de 
viering konden alle kinderen en ouders 
nog even napraten tijdens een lunch. 
Voor iedereen was er iets te drinken en 
broodjes. We kunnen terugkijken op 
een geslaagde viering. 
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Soberheidsmaaltijd
Kinderen die op 6 februari hun Heilig 
Vormsel hebben ontvangen zijn onder 
leiding van Maria en hun ouders op 
26 februari aan de slag gegaan voor de 
Soberheidsmaaltijd. Balletjes werden 
gedraaid en volop groenten gesneden 
voor in de soep. Daarna het brood  
gesmeerd, belegd en netjes op schalen 
gesorteerd. Het fruit werd gewassen 
en de tafels werden gedekt. De gasten 
werden welkom geheten, de jassen aan-
genomen en daarna begeleid naar hun 
plaatsen. 

Om 18.00 uur eerst een praatje over 
het vastenaktieproject SOCADIDO 
door Gerard vanuit de M.O.V. en het 
aansteken van de kaars van de vasten-
estafette. Daarna ging diaken Van Aarle 
voor in gebed. De kids trappelden van 
ongeduld en eindelijk konden zij rond 
gaan met de soep en het brood.  Aan het 
eind van de maaltijd werd het fruit nog 

rond gedeeld. Na de afsluiting van deze 
soberheidsmaaltijd werden de kaars en 
het boek van de vastenestafette door-
gegeven aan de mensen van parochie 
Hillegom. 

Het was een fijne en gezellige maaltijd 
met de mooie opbrengst van € 270,-.
Jill-Tom-Stefan-Faye-Lars-Meike- 
Denise: dank voor jullie inzet, jullie 
hebben het fantastisch gedaan.

Icoonwijding
Op zondag 24 april, waarin pastor  
Van Steekelenburg voorgaat en koor 
Cantare zingt, worden de iconen gewijd 
die door leerlingen van Kees Rietveld 
zijn gemaakt.

Cantare zingt
Wellicht bent u het Byzantijns koor 
gewend bij de iconenwijding, maar in 
plaats daarvan zingt koor Cantare uit 
Mijdrecht in deze viering op zondag 
24 april om 10.00 uur. Om toch een 
beetje oosters-orthodoxe tint te geven 
aan de wijding, zingen wij het lied 
“Ich bete an die Macht der Liebe” 

Zevenhoven

geschreven door Dimitri Bortniansky. 
Ook zingen wij een mis van Mozart en 
een aantal liederen om mee te zin-
gen, maar ook om naar te luisteren. 
Wij hopen u van harte te zien in deze 
bijzondere viering.

Icoon met als afbeelding “De Goede 
Herder” geschilderd door Ageeth  
Niewendijk

Soberheidsmaaltijd
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H. Clara parochie 

Orangerie april
Dinsdagmiddag 19 april gaan we een 
grote bloempot beschilderen. Deze zul-
len we vullen met aarde, viooltjes en/
of primula, zodat u met een gezellige 
terraspot naar huis zult gaan. We starten 
om 14.00 uur en de kosten zijn € 7,-.  
U kunt zich opgeven bij Joke jokevtol@
gmail.com of tel. (0172) 53 97 48.

Gerda, Joke en Gerda

Uitgaansdag P.D.D.
De jaarlijkse uitgaansdag is gepland op 
vrijdag 20 mei. Verzamelen om 8.45 uur 
bij de protestantse kerk aan de Dorps-
straat om vervolgens uiterlijk om 9.00 
uur te vertrekken naar Scherpenzeel 
voor koffie met gebak. Hierna volgt 
een verrassende rit over de Veluwe en 
wordt het diner genuttigd in hetzelfde 
restaurant als waar de koffie werd 
gedronken.  Hierna vertrekken we naar 
Terheijden, naar het oude ambacht en 
speelgoed museum. Bent u nieuwsgierig 

en enthousiast geworden en wilt u graag 
deze dag meemaken, dan kunt u zich 
opgeven voor 10 mei bij Tineke Niesing, 
tel. (0172) 53 89 98 of Lida Leune tel. 
(0172) 53 99 48. Vol is vol. De kosten 
van deze reis bedragen € 58,00 p.p.

Pinkstervoettocht 13-16 mei 
in Oldebroek 
Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg
De 47e Pinkstervoettocht wordt dit jaar 
georganiseerd in de provincie Gelder-
land. De eerste aanmeldingen zijn al 
binnen. We zijn te gast in Het Buiten-
centrum in Oldebroek.
Het is een prachtige locatie op de  
Veluwe net onder Zwolle. Deze groeps-
accomodatie heeft twee- en vierper-
soonsslaapkamers en ligt op een prach-
tig buitenterrein midden in de natuur 
en heeft een groot eigen bos. Het thema 
‘vredelievend’ staat centraal tijdens de 
Pinkstervoettocht.
In de gesprekken onderweg, in de 
ontmoetingen tijdens de bezinnings-

God van vrede,
help mij zoeken naar de geestelijke
waarden in mijzelf, in anderen,
in de wereld rondom mij.
Het moet uitkomen tot een verdieping
van mijn relatie met U.
Help mij de oppervlakte die mijn
bovenlaag is, open te breken om te
weten wat mijn drijfveer is van mijn 
handelen.
Ik leg dan de eigenlijke betekenis

van mijn diepste diepte open.
Ik ontdek wat mijn verlangens zijn
en mijn gevoelens.
Help mij te luisteren en te handelen
naar Uw Woord, zodat ik in de
praktijk van het dagelijks leven,
de weg vind naar een betere wereld die
bij mij beginnen moet.
Vader, Zoon en heilige Geest
geef mij en de wereld Uw Vrede,
Amen.

momenten, vieringen en workshops van 
het Pinksterweekend is er extra aan-
dacht voor de vrede.

Vrede is een uiterst actueel onderwerp. 
Vrede in jezelf, in je omgeving, je fami-
lie, tussen groepen in de samenleving 
en tussen landen. Vrede is blijkbaar ook 
erg moeilijk, vraagt inzicht, inzet en 
uithoudingsvermogen.

Tarieven
Leden FB en minima € 100,-. Volwas-
senen € 120,-. Kinderen 0-12 jaar € 50,-. 
13-17 jaar € 75,-. Jongeren en studenten 
€ 85,-.
Opgave voor de Pinkstervoettocht  
gaat via de webshop van de Francis-
caanse Beweging op  
www.franciscaansebeweging.nl. 

Een echte aanrader als u van natuur, 
wandelen en bezinning houdt.

Joke van Tol (0172) 53 97 48
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Van de bestuurstafel
De beheercommissie is op 25 februari 
in vergadering bijeengekomen.
Als gaste was aanwezig: pastor Mar-
griet van der Zwaan als vervangster van 
pastor Marjo Hoogenbosch, namens de 
pastoraatsgroep.

De volgende punten zijn besproken:
Het altaarkleed dient te worden vervan-
gen en pastor Van der Zwaan zal met 
een voorstel komen.
Henk Brunt heeft een voorstel met 
betrekking tot de groenafscheiding aan 
de achterzijde van kerk en pastorie. 
Hem wordt verzocht te wachten tot er 
meer duidelijkheid is rond de plannen 
ten aanzien van de zogenaamde “brede 
school”.

De begroting voor dit jaar wordt be-
sproken en enkele vragen worden naar 

Hoogmade/Woubrugge

tevredenheid beantwoord. Ook wordt 
geïnformeerd naar het bankpasje voor 
Mieneke den Dubbelden en Dani-
elle van der Meer (als administratieve 
krachten) als onmisbaar hulpmiddel bij 
de financiële administratie.
Declaratieformulieren zullen maande-
lijks door penningmeester Peter Borst 
worden gefiatteerd.

Bij de actie Kerkbalans zal voortaan een 
beknopt financieel overzicht worden 
getoond, om de parochianen van nodige 
informatie te voorzien.
Henk Brunt deelt mede, dat ná de 
Pinksterdagen een begin wordt gemaakt 
met het herstel van de oprit naar de 
kerk. Tevens zal de stoep van de pastorie 
worden opgehaald.

Bij de ontruiming van het huis van Aad 
van Mil zijn enkele beelden en liturgi-
sche gewaden teruggebracht naar de 
kerk.
Ter sprake komt een conceptbrief 
bedoeld voor parochianen, die regelma-
tig het blad Samenstromen ontvangen. 
Daarin wordt onder meer gevraagd in 
hoeverre men echt geïnteresseerd is in 
het blad. Men wordt verzocht ons te 
informeren daaromtrent.
Nieuwe inwoners van Hoogmade 
ontvangen van de dorpsraad een
welkomstpakket.
Ons werd gevraagd ook een bijdrage te 
leveren in de vorm van een welkomst-
brief met de nodige informatie omtrent 
onze kerkgemeenschap. Inmiddels is 
daaraan voldaan.

Tot slot geeft pastor Van der Zwaan te 
kennen, dat zij het jammer vindt, dat er 
rond belangrijke gebeurtenissen zoals 
bijvoorbeeld actie Kerkbalans, niets te 
zien is rond het kerkgebouw.

Voor dat soort gelegenheden zijn er 
vlaggen en banieren beschikbaar.
Hiervan wordt goede nota genomen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit Paul 
Wolvers de vergadering onder dankzeg-
ging voor eenieders inbreng.

Namens de BCP, Nico van der Hulst

Wie, o wie
heeft belangstelling, om deel te gaan uit-
maken van het bestuur van onze eigen 
parochiële Charitasinstelling?
Het is niet alleen interessant, maar ook 
dankbaar werk, samen te kunnen bepa-
len op welke wijze we kunnen voorzien 
in de noodzakelijke behoeften van onze 
medemens. 

Ook instanties, die hetzelfde doel 
nastreven mogen in principe op onze 
financiële hulp rekenen. 
De kosten, die voortvloeien uit deze 
hulpacties kunnen worden bestreden 
vanuit inkomsten uit een vermogen, 
dat ook door de bestuursleden wordt 
beheerd.

Het is bekend, dat iedereen het heel 
druk heeft met beslommeringen van 
allerlei aard. Toch mag dat geen belet-
sel zijn, om eens nader kennis te maken 
met betrokken bestuursleden en dit 
mooie werk. 

Het aantal vergaderingen is beperkt tot 
3 keer per jaar. Veel overleg vindt plaats 
via b.v. e-mail. Laat u daarom niet weer-
houden en bezoek eens vrijblijvend een 
vergadering. 

Vriend 

ik voel me thuis
in de blik van je ogen
ik voel me thuis
in de taal van je geest
alsof jij er altijd bent geweest
zienderogen
vriend
wonend in alle jaren

Oeke Kruythof



20

H. Franciscus parochie   

U kunt daarvoor contact opnemen 
met de volgende personen:
Leo van Rijn;           
leonardusvanrijn@ziggo.nl;
Leo van der Post:     
gerdaleo@hotmail.com;
Laura Prangers:        
lamageco@hotmail.com;
Nico van der Hulst:  
npgvanderhulst@casema.nl.

Wij zijn erg benieuwd, wie de hand-
schoen oppakt.

Nico van der Hulst   

Uit het kostersoverleg van 
25 februari
- Vervangen van de groene tapijten op 

het altaar. Theo Baak heeft contact 
gehad met Marjo. Henk neemt contact 
met hem op.

- Aanschaffen van processieflambouwen 
voor acolieten/misdienaars. Michel 
gaat offerte(s) aanvragen, evenals voor 
de aan te schaffen liturgische kleding 
voor drie acolieten. Over 14 dagen 
worden deze 3 aan de parochianen 
voorgesteld tijdens de viering. Het is 
de bedoeling dat zij dan onder meer. 
de communie gaan uitreiken. Michel 
zal de lectoren hiervan op de hoogte 
stellen. 

- Koos Riem zoekt nog naar zuiniger 
schijnwerpers voor achter het oude 
hoofdaltaar en boven het Maria- en 
het Jozef-altaar.

- Bij begrafenissen in Woubrugge wil-
len voorgangers meestal vanuit de 
kerk wijwater en het processiekruis 
meenemen naar de begraafplaats. Na 
afloop zitten zij met deze voorwerpen, 
omdat zij dan niet (kunnen) teruggaan 
naar Hoogmade. Bij navraag bleek dat 

dit nu 1 keer is voorgevallen. Meestal 
neemt Nico Koot deze voorwerpen 
weer mee terug. Als hij verhinderd is 
wil Henk Brunt dit wel doen.

- Sommige parochianen kunnen de 
voorgangers slecht verstaan. Er wordt 
gevraagd of het gebied van de ring-
leiding uitgebreid kan worden. Henk 
Brunt gaat het navragen. 

Henk Brunt

Wat goed als je
na verloop van tijd
iemand kunt vergeven!
Als je kunt zeggen:
‘Zand erover.
Wat je deed was fout;
het doet nog altijd zeer
maar ik wil verder.’

Niet dat het makkelijk is.
Zoiets gaat moeizaam.
Maar als het je lukt,
dan is dat winst.
Niet alleen omdat
je geloof dat vraagt
of omdat het prettig is
voor de schuldige.

Vergeven is ook
heilzaam voor jezelf.
Want het is: loslaten.
Niet langer vasthouden
aan je boosheid.
Je ontworstelen aan
wraakgevoelens
en jezelf bevrijden.

Wat goed als je dat kunt!

Goed voor jezelf

Greet Brokerhof-van der Waa



Leimuiden/Rijnsaterwoude

Nieuws van het Kinder- en 
Tienerkoor
Het gaat goed met het Kinderkoor! Wij 
hebben 4 nieuwe koorleden erbij! Heel 
blij zijn wij met Floriene, Jessey, Lisa en 
Daphne.

De playbackavond hebben wij al weer 
achter ons liggen. Een hele leuke avond 
hebben wij gehad met leuke sketches en 
parodieën. De jury was heel enthousiast 
en uiteindelijk is de fel begeerde wissel-
beker naar Carlene en Roswitha gegaan. 

Het tienerkoor heeft een viering alleen 
(zonder kinderkoor) verzorgd en het 
gehele koor is bij een gezinsviering in de 
Woudse Dom wezen zingen. De presen-
tatieviering voor de Eerste H. Com-
munie is weer achter de rug. Ook een 
aantal leden van het kinderkoor doet  
dit jaar de Eerste H. Communie.  

Dit jaar spaart het koor voor de stichting 
“Droomdag” uit Roelofarendsveen. Tij-
dens een repetitieavond zijn 2 dames van 
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de weken in de kerk te bewonderen zijn. 
De kinderen gaan de komende weken 
verder met de voorbereidingen om nog 
verder te groeien naar Jezus. 
Het thema van de Eerste Heilige Com-
munieviering is ‘Blijven Groeien’ en 
begint om 10.00 uur, u bent van harte 
uitgenodigd. Voor de allerkleinsten is  
er crèche geregeld.
Pastor Bosma zal de viering voorgaan, 
welke muzikaal wordt ondersteund 
door het Kinder- en Tienerkoor.

Gezocht vrijwilligers voor het 
draaien van de crèche
Tijdens de gezinsvieringen of vieringen 
op hoogtijdagen wordt er veelal crèche 
geregeld voor de allerkleinsten onder 
ons. Momenteel zitten we krap in het 
aantal mensen die de crèche willen/kun-
nen draaien.
Omdat we het belangrijk vinden om dit 
aan te kunnen bieden, zijn wij op zoek 
naar parochianen die het leuk vinden 
om af en toe, gedurende de viering, op 
de kleine kinderen te passen. Tevens  
zijn we op zoek naar iemand die de  
bezetting van de crèche wil coördineren. 
Is dit wat voor u, meldt u zich dan aan 
bij het pastoraat of via de mail  
werkgroepjeugd-01@hotmail.com.  
Ook jongeren worden uitgenodigd zich 
hiervoor op te geven. Stichting droomdag

“Droomdag” langs geweest en nu weten 
wij dat een dag uit alleen wordt georga-
niseerd voor gezinnen met een ouder 
met een chronische of dodelijke ziekte. 
Per jaar wordt er 8x een onbezorgd dagje 
uit voor een gezin georganiseerd en de 
kosten hiervan zijn zo’n € 800,-. Wij 
hopen dat wij een dag (bijna) bij elkaar 
kunnen sparen. Helpt u ons?

Het koor gaat verder weer zingen bij de 
Kinderkruisweg 25 maart om 15.00 uur 
en 24 april bij de Eerste Heilige Com-
munie. Op 22 mei zingt het Kinder- en 
Tienerkoor samen met gemengd koor 
St. Caecilia een gezinsviering om 10.00 
uur.  

Eerste Heilige Communie op 
24 april  
Jasmijn, Luuk, Kai, Lisa, Daphne, Jim, 
Naud en Floriene hebben zich op 13 
maart voorgesteld aan de kerkgemeen-
schap. Op zondag 24 april zullen zij, 
tijdens een feestelijke viering, hun 
Eerste Heilige Communie ontvangen. 
De bloemen, waarmee de kinderen zich 
hebben gepresenteerd zullen de komen-

Eerste communicantjes
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Pinksternoveen 
Het is de laatste jaren in het Groene 
Hart de gewoonte om een Pinksterno-
veen te houden op de negen dagen 
in negen verschillende parochies of 
gemeenten waarin het pinkstervuur van 
locatie naar locatie wordt doorgegeven. 
Het algemene thema van deze kring in 
het Groene Hart is dit jaar “Leven in de 
Geest”.

- Lief en leed -

Overleden
28 februari  Piet Visser      73 jaar

Gedoopt
6 maart   Daily Zandvliet
   zoon van Jim Zandvliet en Dore-Anne den Brinker

Ook onze parochiekern neemt dit jaar 
weer deel en is 5e in de rij van negen 
en heeft ‘vergeven’ als subthema mee 
gekregen.

Onze viering is op dinsdag 10 mei om 
19.30 uur en wel met medewerking van 
het parochieel tienerkoor onder leiding 
van Marina van Dam.

De pastoraatsgroep

Note van de redactie: meer informatie 
en het schema kunt u elders in dit blad 
vinden.

Algemene ledenvergadering 
R.K. begrafenisvereniging 
St.Barbara
Op 14 april om 20.00 uur wordt de 
algemene ledenvergadering gehouden 
bij Keijzer in Leimuiden. Naast de ge-
bruikelijke agenda is er een interessante 

H. Franciscus parochie   

Algemene kennisgeving

“Je bent niet meer waar je was, maar overal waar wij zijn”

Na een lange, voor ons

moeilijke tijd, waarin we veel steun en troost hebben ervaren, zijn

Gijs en Inge

weer in ons midden.

Op 12 maart jongstleden zijn

in besloten kring de urnen van Gijs en Inge geplaatst op de Algemene

Begraafplaats in Leimuiden.

Familie G. van Duijn      Familie L.E. van der Sar

Kaarslicht... bij mijn doop...
als teken van hoop.
Kaarslicht... bij trouw...
verbond van man en vrouw.
Kaarslicht... bij brood en wijn...
- Dat ben ik - Ik zal er zijn.
Kaarslicht... bij afscheid... bij rouw...

spreker uitgenodigd.
Alle leden zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet, Kees de Koning
secretaris R.K. begrafenisvereniging 
St.Barbara

Peppelhofviering
Vrijdag 8 april om 9.30 uur is er een  
eucharistieviering in de Peppelhof. 
Voorganger is pastor B. Bosma.



Dinsdagmorgen  
12 april 9.30 uur Eucharistie in OA. 
Voorganger is pastor B. Bosma. Na de 
viering is er koffie op de pastorie.
26 april 9.30 uur Viering van woord en 
communie in OA.  Voorganger is pastor 
Ch. Horsthuis.
Er is een communieronde op dinsdag 5 
en 19 april.

Secretariaat 
Op woensdag 27 april, koningsdag, is 
het secretariaat gesloten. In die week 
zijn we dus alleen op maandagochtend 
geopend.

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.

Els van Schie neemt afscheid
Op dinsdag 8 maart heeft Els van Schie 
afscheid genomen van de avondwake-
groep Rijpwetering en Oud Ade. Vanaf 
nu zal ze ook niet meer voorgaan in de 
avondwakes. 

Oud Ade/Rijpwetering
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voor onze kerken. Bloemen, wijn en een 
uitnodiging voor een diner samen met 
haar huisgenoten, waren zeer welkom. 

Namens de avondwakegroep, 
Hans Lippens

Presentatieviering 5 maart 
Oud Ade
We waren met 15 kinderen
Er was iemand die de lezingen deed
Het was jammer dat een paar kinderen 
ziek waren
Meneer Charles Horsthuis was er ook
Die ken ik al lang want hij komt soms 
op school
Ik vond het voorstellen leuk en het 
lezen
Over een tijdje ga ik mijn eerste com-
munie doen dat vind ik best spannend 
hoor.
Ik weet niet alles dus ik moet een klein 
beetje leren
Het kinderkoortje zong heel erg mooi 
dat vond ik
Ik dacht toen ik in de kerk zat waarom 
staat hier een houten boot?

Els is na haar pensionering gestart met 
de pastorale school en werd daarna al 
snel voorganger in avondwakes. In de 
ruim 16 jaar dat zij dit vrijwilligerswerk 
deed, heeft ze voor vele families in Oud 
Ade of Rijpwetering waardige avondwa-
kes mogen verzorgen als voorbereiding 
op de uitvaart. Els fungeerde de laatste 
jaren ook als contactpersoon van de 
avondwakegroep. Het betekende dat zij 
als eerste te horen kreeg dat er iemand 
was overleden en dat er een wens was 
voor een kerkelijke avondwake en uit-
vaart. Els regelde dan de voorgangers en 
vaak was zij dit zelf. Ze bereidde de ver-
gaderingen voor en maakte de notulen. 
De avondwakegroep is Els zeer dank-
baar voor haar vrolijkheid, haar inzet en 
relativeringsvermogen. Zo belangrijk bij 
dit soms heel moeilijke werk. 
Els wilde bij haar afscheid geen grote 
woorden, lintjes of opsmuk. Een regu-
liere vergadering en dan afscheid nemen 
vond ze genoeg. Dat hebben we gedaan, 
met koffie en taart en een cadeau.
Namens de BCP bedankte Jan van 
Seggelen Els voor haar jarenlange inzet Bloemen voor Els

Presentatie communicantjes
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Omdat hier foto’s van de eerste com-
municanten werden op gehangen door 
mijn mama Wij mochten ons voorstel-
len met de microfoon.
De lezing ging over manna. Dat hebben 
we ook op school gelezen.
Op 17 april ga ik mijn eerste communie 
doen in Rijpwetering.

Van Louis Chauvet

Eerste Communievoor-
bereiding
Op zondag 17 april zullen vijftien 
kinderen uit Rijpwetering, Oud Ade, 
Hoogmade en Woubrugge hun Eerste 
Heilige Communie gaan ontvangen.
In februari is de voorbereiding op 
dit grote feest begonnen. Samen met 
Charles Horsthuis mag ik helpen bij 
de voorbereiding. We werken met het 
boek ‘Blijf dit Doen’. Aan de hand van 
Bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe 
Testament, en opdrachten die we samen 
maken of thuis, denken we na over de 
betekenis van de naam van God, de 
betekenis van de Eucharistie, de opbouw 
van een eucharistieviering.  We bidden 
samen. We hebben ook een bezoek ge-
bracht aan de kerk van Rijpwetering om 
daar rond te kijken en meer te horen 
over de liturgische voorwerpen die daar 
te vinden zijn.

Tijdens de presentatieviering in Oud 
Ade mochten de kinderen zich voorstel-
len aan de parochie en hun foto ophan-
gen in de houten boot. De boot zal bij 
de Eerste Communieviering in de kerk 
van Rijpwetering staan. De kinderen 
kijken uit naar hun Eerste Communie 
en zijn erg gemotiveerd tijdens de bij-
eenkomsten.  Ook de ouders doen actief 
mee aan de voorbereiding; ze hebben 
allerlei taken onderling verdeeld: van 
het koffie en limonade schenken tijdens 

Ade. Met een versnapering en drankje 
aan boord, aansluitend een 3-gangen 
buffet in Ons dorpshuis, met uitslag 
van de puzzeltocht en prijsuitreiking. 
U hoeft niet zelf te roeien of te varen: 
Schippers, sloepen en pramen zijn 
geregeld!
En dan….24 juni tot en met 2 juli….een 
feestweek! We lichten een tipje van de 
sluier op. We beginnen op vrijdagavond 
24 juni om 19.00 uur met een feestelijke 
eucharistieviering met medewerking 
van Joy, het jeugdkoor LOSZ en het 
dameskoor. Zaterdagmiddag- en avond 
25 juni, het festival ‘Bavo Open Air’ met 
diverse bands en DJ’s in de tuin van de 
kerk en pastorie. 
Zondag vanaf een uur of vier, maandag- 
en dinsdagavond hoeft u zich ook niet 
te vervelen. 
Woensdagavond 29 juni, de ‘Culinaire 
Maaltijd’. De kerk wordt omgetoverd tot 
restaurant,waar u gaat genieten van een 
overheerlijk meergangen diner, verzorgd  
door onze lokale restaurants! Vrijdag-
avond na de eucharistieviering gaan wij 
met man en macht aan het werk. Alle 
banken gaan uit de kerk, worden elders 
opgeslagen en vanaf maandagavond is 
de kerk de plek waar alle binnen activi-
teiten die week zullen plaatsvinden!
Donderdag- en vrijdagavond, wat er dan 
staat te gebeuren, vertellen wij nog niet.
Zaterdag 2 juli is er ‘s avonds een ‘Boe-
renbruiloft’. Het bruidspaar heeft een 
fantastische band geregeld en wil het 
bruiloftsfeest met jullie allen vieren.
Medio mei krijgen de inwoners van 
Oud Ade en Rijpwetering een program-
maboekje met inschrijfformulieren, 
hierna kunt u zich voor de diverse 
activiteiten opgeven. Er is een website 
in ontwikkeling waarop straks ook het 
volledige programma en ander nieuws 
te zien zal zijn. Zodra hierover meer in-
formatie is zullen wij dit bekend maken. 

De beheercommissie en het actiecomité 

de bijeenkomsten, het mooi versieren 
van de foto’s en de boot tot het vouwen 
en nieten van de boekjes. 
We hopen allemaal op een mooie Eerste 
Communie, een onvergetelijke dag en 
een goede reis in de boot van Jezus!

Pauline Chauvet

Kindercrèche
Tijdens de viering van de 1ste H. Com-
munie op zondag 17 april  is er kinder-
crèche in de pastorie. Deze is bereikbaar 
via de deur rechts voor in de kerk.

Gespreksgroep 30+/-
Op donderdag 14 april komt de ge-
spreksgroep 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 onder-
werp 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 pasto-
rie. Je mag mij ook eerst bellen, mailen 
of appen om meer informatie. Voel je 
welkom.

Diaken André van Aarle

Onderhoud en actie H. Bavo 
kerk Oud Ade 
Helaas, het weer werkt niet altijd mee, 
maar het einde is bijna in zicht en dan 
hebben we weer een prachtig gebouw. 
Ondertussen gaat de wijnverkoop door. 
Voor bestellingen kunt u mailen naar 
bavoinactie@hotmail.com  En wordt er 
hard gewerkt aan de andere acties. 
Zaterdag 16 april een tuinplanten- en 
plantenverkoop in de tuin van de kerk. 
Bij heel slecht weer wordt het één week 
verzet.  In Oud Ade en Rijpwetering 
wordt huis aan huis een brief verspreid 
met de definitieve datum en tijdstip.
Zondag 5 juni een ‘Nautische Puzzel-
tocht’ in en rond de wateren van Oud 

H. Franciscus parochie   

- Lief en leed -

Overleden 
29-02-2016 Leonardus Anna Maria Disseldorp   56 jaar



Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Eerste Heilige Communie
Zondag 10 april is het weer zo ver, dan 
zullen 28 kinderen hun Eerste Heilige 
Communie doen. De kinderen zijn 
al een aantal weken druk bezig met 
de voorbereidingen. Wellicht heeft u 
hen al gehoord of gezien wanneer zij 
op zondagochtend tijdens de viering 
verslag doen van wat zij die ochtend 
hebben geleerd.
Omdat de groep net te groot is voor 
één viering, hebben we er 10 april twee: 
om 9:30 uur beginnen we met de 
kinderen van de Roelevaer, Gerardus-
school en Elckerlyc. 
Daarna zijn om 11:30 uur de kinde-
ren van de Kiem en de Schakel aan de 
beurt.
Wij wensen alle kinderen nog een fijne 
voorbereiding toe en een mooie Eerste 
Heilige Communieviering, waarbij veel 

mensen in de kerk zijn om dit feest met 
hen mee te vieren!

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Vormsel datum (viering in de 
Petruskerk in Roelofarends-
veen)
De datum van de toediening van het 
H. Vormsel is definitief. Op zaterdag 
16 april zal een aantal kinderen uit de 
gehele parochie het sacrament van het 
H. Vormsel ontvangen. Vormheer is Dr. 
Kurvers en hij zal, samen met pastor 
Horsthuis, voorgaan in de viering. 
Jongerenkoor Faith zal zorgen voor de 
muzikale omlijsting.

Vastenactie
Wij van de vastenactie, danken u har-
telijk voor uw bijdrage aan de vasten-
maaltijd, het was weer erg gezellig en 
de soep smaakte weer voortreffelijk. Er 
is € 250,00 opgehaald voor de mensen 
in Oeganda. Ook de dames die gehol-

pen hebben, heel erg bedankt.
Er is ook een wandeltocht gehouden 
waar 55 personen aan mee hebben 
gedaan. Na de wandeling werd er kof-
fie met cake en  appeltaart verkocht, 
gebakken door leden van Plantaris Ook 
zijn er flesjes water verkocht. Het totaal 
bedrag is € 410,00 Alle mensen heel 
hartelijk dank, namens de vastenactie.

Corry, Jolanda, en Thea

Vanuit de pastoraatsgroep
De vasten-en paastijd ligt achter ons 
met mooie vieringen. De vastenmaal-
tijd was weer een succes. Dank aan 
allen vrijwilligers die daar aan heb-
ben meegewerkt. De opbrengst van de 
vastenactie is dit jaar voor boeren in 
Oeganda die niet zonder water kun-
nen, laten wij hopen op een mooie 
opbrengst.
Zoals u in de media vernomen heeft, 
gaat de voormalige Jacobuskerk onder 
de slopershamer. Goed nieuws is. dat 
de klokken van de Jacobuskerk een 
plaats krijgen in de nieuwe klokkento-
ren in Brielle die begin juni zal worden 
ingezegend.
Op donderdag 5 mei is het Hemel-
vaartsdag en is er weer dauwtrappen. 
Het vertrekpunt is bij de Petruskerk. 
Hierna is er een viering, hopelijk is er 
een grote opkomst.
De vrijwilligersavond wordt gehouden 
op 25 juni. 
Achter de schermen wordt hard ge-
werkt om vrijwilligers te vinden voor 
de werkgroepen Kinderkerk,  Vormsel, 
de pastoraatsgroep en voor de federatie 
week.
Misschien is er iets bij dat u aanspreekt. 
U bent van harte welkom.

Ria van der Meer 
(namens de pastoraatsgroep)
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Eerste Heilige Communie
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Hulp aan vluchtelingen
Het zal je maar gebeuren. Ver weg van 
huis en haard. In een nieuw land met 
een taal die je niet begrijpt en ge-
woontes die je niet kent. Niets is meer 
hetzelfde. Je moet helemaal opnieuw 
beginnen en daar kun je wel wat hulp 
bij gebruiken.

Het oecumenisch beraad heeft zich 
afgevraagd hoe de kerken zich zouden 
kunnen inzetten voor de vluchtelingen 
die ook in onze gemeente zijn komen 
wonen. Wij hebben gesproken met de 
heer Hans Demoed die ons namens 
de gemeente het een en ander kwam 
vertellen en wij hebben gesproken met 
de heer Rob de Blauw. 
Rob is als coördinator vluchtelingen 
werkzaam in Kaag en Braasem. 
De vluchtelingen die naar onze ge-
meente komen zijn statushouders. Zij 
mogen in Nederland blijven. 
De gemeente verdeelt de vluchtelingen 
over de beschikbare huizen. Zij worden 

door Vluchtelingenbegeleiding Kaag en 
Braasem geholpen bij het inrichten van 
een huis, inschrijving bij de gemeente, 
bij scholen, bij het invullen van allerlei 
formulieren en zij staan de mensen 
bij bij allerlei praktische zaken. Deze 
mensen worden een half jaar begeleid. 
Dit is echter te kort om ook echt in te 
burgeren . Daarom worden er mensen 
gezocht die deze nieuwkomers kunnen 
helpen. 

Wij kunnen met elkaar iets bijdragen 
om deze vluchtelingen een veilig thuis 
te geven.
Dat helpen kan bestaan uit allerlei ver-
schillende zaken. Ook zal het afhanke-
lijk zijn van de kennis en de tijd van de 
vrijwilliger. Alle kleine beetjes helpen. 
Waar kunt u bij helpen:

Kleine (technische) klusjes in en om 
het huis
Incidenteel vervoer naar ziekenhuis of 
specialist (autokosten worden vergoed)
Vergezellen bij kerkbezoek christenen
Introductie en/of begeleiding bij een 
club of vereniging
Incidentele kinderopvang (bijvoorbeeld 
tussen de middag)
Taalondersteuning
Kinderen spelen met kinderen
Een goed gesprek
Samen koken
Op orde brengen en/of houden finan-

  
- Lief en leed -

Gedoopt in de afgelopen periode
Lenn Davy van Berkel
Rijk Huigsloot

Geboren
Jill Maria Hogenboom, dochter van Bart en Ilona Hogenboom

Huwelijksjubileum
16 april  Jan en Riet van der Meer  60 jaar

Overleden
23 februari  Maria Cornelia Akerboom  92 jaar
29 februari  Joannes Petrus Keijzer  85 jaar
29 februari  Alphonsus Joannes Koek  85 jaar
6 maart  Theodorus Hendricus van Veen  75 jaar 
17 maart  Johanna Elizabeth Hoogenboom – van ’t Hart  95 jaar

H. Franciscus parochie   

ciën en administratie
Ondersteuning tijdens spreekuur op 
donderdag 9-12 in Hof van Alkemade
Wilt u meer weten over vluchtelin-
genbegeleiding of wilt u zich aanmel-
den? Neem dan contact op met (06) 
16695232, E-mail vluchtelingen@
dedriemaster.nu
Website www.dedriemaster.nu?wat-
bieden-wij/vluchtelingen-begeleiding/
Of zie de folder achter in de kerk.

Marian van Velzen 
(namens oecumenisch beraad)

Doordeweekse vieringen
Petruskerk iedere dinsdag en donder-
dag om 09.00 uur en iedere woensdag 
om 07.00 uur.
Gogherweide iedere vrijdag om 09.30 
uur
Zorgcentrum Jacobus woensdag 6 
april om 10.30 uur en verder iedere za-
terdag om 16.00 uur met uitzondering 
van zaterdag  9 april.

Tijdens een huwelijksinzegening
beloven twee mensen trouw
aan elkaar:
“ik-zal-er-zijn-voor-jou”.
Die belofte is van groot
belang voor hun verdere
leven; echter niets gaat
automatisch.
Voortdurende inzet van de 
partners is nodig.
“God, moge het leven
van huwelijkspartners
verankerd zijn in geloof
en vertrouwen op U,
die heet:”Ik-zal-er-zijn”.
Dan is met Uw liefde
“trouw-tot-de-dood-hen-
scheidt” heel goed mogelijk
ondanks alle stormen van 
het leven”-
Amen.



Spraakwater

Clara & Franciscus federatie 

van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 

Waarom wensen we elkaar de 
vrede?

Tijdens een viering wensen we 
elkaar “de vrede van Christus” toe. 
Waarom doen we dat eigenlijk?

Aan de ene kant lezen we in Mat-
teüs 5 dat we eerst vrede moeten 
sluiten met onze “broeder of zuster” 
voordat we naar het altaar van God 
gaan. Dat is mooi maar als we ver-
der kijken begrijpen we dat het niet 
om “onze vrede” gaat, maar om de 
“vrede van Christus”.

Na zijn verrijzenis verschijnt Jezus 
aan zijn leerlingen. Hij zegt dan: 
“vrede laat Ik u, mijn vrede geef ik 
u.” Het is juist die vrede die Hij ons 
toewenst. En wij krijgen de op-
dracht om die door te geven. In een 
eucharistieviering doen we dat net 
voordat we de heilige Communie 
ontvangen. Oftewel: net voordat we 
de “verrezen Heer” ontmoeten. 

Die vredeswens sluit ook aan bij 
de gebeden eromheen. Net ervoor 
klinken de woorden: “verlos ons 
Heer, van alle kwaad, geef vrede 
in onze dagen.” En erna bidden we 
het “Lam Gods” met als afsluiting 
“geef ons de vrede.”

We staan dus serieus stil bij die 
vrede die Christus ons wil geven. 
Door elkaar de vrede te wensen, 
zeggen we “ja” tegen de opdracht 
van Christus om die vrede door te 
geven. Die opdracht nemen we ook 
mee naar huis!

Ik wens u van harte de Vrede van 
Christus toe! 

Pastoor Jack Glas
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Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar 
van Barmhartigheid. 

Wat betekent barmhartigheid? 
Barmhartig is iemand die een warm hart heeft voor mensen die het moeilijk hebben en 
zo lief is om iets voor deze mensen te doen. 

Hoe kun jij barmhartig zijn? 
Door net als Jezus hart te hebben voor mensen die het moeilijk hebben. Je kunt denken 
aan mensen die arm zijn of ziek maar ook aan kinderen die gepest worden of zich een-
zaam voelen. Barmhartig ben je wanneer je lief bent voor een ander en je mensen helpt.

Op deze tekening zie je een 
voorbeeld van helpen: “wie 
honger heeft te eten geven”. 
Kleur deze kleurplaat mooi 
in of maak zelf een tekening 
en schrijf jouw idee erbij of 
wat je hebt gedaan voor een 
ander. Stuur je tekening op 
naar: samenstromenspraak-
water@gmail.com en wie 
weet win je een leuk prijsje.

Zo gaan we na de 40 dagen-
tijd goed op weg om het 
Jaar van Barmhartigheid een 
J A A R V A N L I E F D E 
te maken.

Boekentip – Praat, eet, teken, bid en luister

Heb jij wel eens een kunstwerk van je eten gemaakt 
of een doorgeefverhaal bedacht? Met ‘Eet ze!’ van 
Janneke Burger is het iedere dag een verrassing aan 
tafel gebeurt! ‘Eet ze!’ is een boek voor aan de eetta-
fel, om als gezin met elkaar te lezen en te doen. Voor 
iedere dag vind je grappige opdrachtjes en leuke 
vragen. Er mag steeds iemand anders over zijn dag 
tekenen of schrijven. En wie krijgt het compliment 
van de dag. Na de maaltijd kun je samen doorpraten 
over de Bijbeltekst en samen bidden.  
Zo wordt het nog gezelliger aan tafel!  
www.samueladvies.nl  - € 12,95

Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel?
Op zoek naar leuke, toepasselijke kadootjes voor de Eerste Heilige Communie of voor 
het Heilig Vormsel? Kijk dan eens bij de webshop van deze site: www.samueladvies.nl 
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Omzien naar elkaar

Ziekendag in de  
H. Franciscusparochie 
Op 25 mei zal er een parochiele ziekendag worden georgani-
seerd in de Petruskerk. Deze dag is bedoeld voor gelovigen die 
zelf niet meer naar de kerk kunnen komen. Het wordt een dag 
met een eucharistieviering, plechtig Lof, ontmoeting, zang, en 
eten en drinken. De dag is globaal vanaf 10.00 uur (inloop) tot 
15.30 uur.  Wij kunnen 8 mensen in bedden kwijt. Verder zijn 
mensen in rolstoelen welkom. Daarnaast hebben wij genoeg an-
dere plaatsen. Via de kerken worden betrokkenen uitgenodigd. 
U kunt eventueel ook u zelf opgeven. Dat kan via email:  Noem 
het bericht: deelname Ziekendag. Let op, als u gemaild heeft, 
dan geeft u aan dat u interesse heeft. Definitieve aanmelding 
hoort u later!

Wij hebben ook vrijwilligers nodig. Wilt u ons komen helpen? 
Staat u open voor de taken die op die dag gedaan moeten wor-
den? Meld u dan aan via de email:  Noem het bericht: vrijwilliger 
Ziekendag. Wij hopen op een mooie dag.

Diaken André van Aarle

Bedevaarten naar Beauraing in 2016 

Beauraing is een kleine stad aan de rand van de Ardennen. Ma-
ria is daar tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag 
3 januari 1933 in totaal drieëndertig keer verschenen aan vijf 
eenvoudige kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 15 jaar. Door 
de verschijningen is Beauraing een bedevaartplaats geworden.
De plaats van de Verschijningen ligt vlakbij een spoorweg- 
viaduct waarover druk treinverkeer zijn gang gaat. Er staat  
een vriendelijk beeld van “Maria met het Gouden Hart”, zoals  
zij hier wordt aangeroepen.
Rondom de plaats is een complex gebouwd dat pelgrims en 
hun devotie sfeervolle accommodatie verschaft. Vanuit België 
zelf, maar ook vanuit Nederland en het nabije Frankrijk gaan veel 
mensen in Beauraing ter bedevaart. Toch is het er zeker niet 
massaal geworden en een grote hoeveelheid winkeltjes vindt 
men er niet.
Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt  
om als christen enkele dagen samen met anderen tot bezinning 
te komen.

Voor dit jaar zijn er twee vierdaagse bedevaarten georganiseerd 
voor mensen die nog valide zijn en geen extra hulp of zorg nodig 
hebben en één vierdaagse verzorgingsbedevaart.
De ‘verzorgingsbedevaart’ wordt begeleid door een priester, een 
arts, verpleegkundigen en brancardiers. Er rijdt ook een speciale 
rolstoelbus, zodat ook rolstoelpatiënten de bedevaart kunnen 

meemaken. Als men niet noodzakelijk in een rolstoel hoeft te 
reizen, kan men in Beauraing wel gebruik maken van de daar 
aanwezige rolstoelen.
Bij alle drie de bedevaarten logeren de pelgrims en de staf loge-
ren in het zogeheten “ACCUEIL”. Dit gebouw ligt vlak naast de 
Plaats van de Verschijningen. In dit gebouw zijn voorzieningen 
voor de minder valide medemens.

Op de internetsite www.promaria.nl kunt u meer informatie vin-
den over Beauraing en de bedevaarten.

De data van de valide-bedevaarten zijn dit jaar van zaterdag 
21 t/m dinsdag 24 mei en van zondag 21 t/m woensdag 24 
augustus. Het vervoer naar Beauraing gebeurt met touringcars. 
De prijs waarin alle maaltijden, overnachtingen en vervoer zijn 
inbegrepen bedraagt € 290,-.

De verzorgings-bedevaart is van zaterdag 17 t/m dinsdag 20 
september. Ook deze reis kost € 290,-. Vervoer, verblijf en alle 
maaltijden zijn ook hier bij inbegrepen.

Mocht u aan de oproep van Maria: “Dat men hier te bedevaart 
kome” gehoor willen geven of verlangt u nadere informatie, dan 
kunt u voor de valide bedevaarten terecht bij:

Mevr. Els Devilee - Amse, Medeaschouw 8,  
2726 KR Zoetermeer, tel: (079) 331 07 30 of per mail:  
elsvanpinxteren@hotmail.com

Voor de verzorgingsbedevaart kunt u terecht bij:
Mevr. Elly van Niel - Trossel, Kamerlingh Onnesstraat 2, 
3132 RS Vlaardingen, tel: (010) 435 26 57 of per mail: 
 ellyvan.niel@gmail.com
Of bij de propagandiste van onze Clara & Franciscus federatie:
Annie van Berkel, Middenweg 3, 2371 GT Roelofarendsveen, 
tel: (071) 331 45 07

Wijziging datum Rijnlandse 
Bedevaart naar Kevelaer
We hebben bericht ontvangen van het bestuur van de Rijnland-
se bedevaart dat de jaarlijkse bedevaart naar  Kevelaer dit jaar 
plaatsvindt van maandag 29 t/m 31 augustus 2016.  
Op de terugweg was aan de bedevaartganger gezegd dat dit 
een week eerder zou plaatsvinden maar dit is gewijzigd omdat 
in die week pelgrims uit diverse landen lopend naar Kevelaer 
komen en hierdoor de kerkdiensten en de hotels zijn volgeboekt.
Zodra de inschrijfformulieren klaarliggen (medio mei) op de 
diverse secretariaten zal dit in de Samenstromen vermeld wor-
den. Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen met Agnes van 
Berkel (071) 331 41 60.

Clara & Franciscus federatie 
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Algemeen

Bijbelse App
Wilt u dagelijks op een makkelijke manier 
het bijbelverhaal van de dag lezen, de 
overweging daarbij,  dagelijkse en extra 
gebeden en zelfs iets meer horen over de 
Heiligen die bij die dag horen installeert 
u dan eens de app Evangelizo op uw 
Smartphone. Ook handig voor iedereen 
die zich met liturgie bezig houdt.

Wat is de kerk u waard?     

Vanaf deze plaats een woord van dank. Velen van u hebben 
meegedaan aan de actie kerkbalans! Aan de ene kant zijn er veel 
vrijwilligers hard bezig (geweest) zich voor deze actie in te zet-
ten. Zij hebben de informatie rondgebracht en op veel plaatsen 
de toezeggingen ook weer opgehaald. Veel lof voor hen!
Ook voor u als parochiaan die de kerk steunt, en een bijdrage 
heeft toegezegd die vaak ook al is overgemaakt. Veel dank!

Bij het woord “kerk” denken we meestal aan het gebouw dat 
we zien staan. “Kerk” staat echter ook voor de gemeenschap: 
de groep mensen die verbonden is met “dat gebouw”. Het is de 
groep mensen die er bij elkaar komen om er lief en leed met God 
en elkaar te delen. 
Maar hoe bent u nu “lid” van die gemeenschap? Heel formeel 
natuurlijk door gedoopt te zijn en ingeschreven te staan.
Maar… geloven is meer, het is niet  alleen een kwestie van 
registratie! 

Er zijn drie manieren waarop we bij de kerkgemeenschap ho-
ren. Op de eerste plaats “gewoon” door mee te doen: door te 
komen, door te volgen wat er in de kerk en in de gemeenschap 
gebeurt, door mee te bidden. 

De tweede manier is door uw “talenten” in te zetten. De kerk is 
ook een grote vrijwilligersorganisatie. We mogen ons gelukkig 
prijzen door de inzet van zovelen. Zonder hen zou er niet veel 
mogelijk zijn!

En tenslotte door financieel een bijdrage te leveren. Ook voor 
de besturen en beheercommissies wordt het steeds moeilijker 
om de eindjes aan elkaar te knopen. Vaak lukt dit ook niet meer. 
Ook voor ons gaan veel prijzen omhoog, dalen de inkomsten en 
levert het spaargeld nog maar heel weinig op. Om toch door te 
gaan en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken is uw steun 
op dit punt echt noodzakelijk.

Samengevat: ik wil u graag danken voor uw bijdrage aan de 
actie kerkbalans, uw betrokkenheid en uw inzet en hoop dat u 
onze kerk blijft steunen.

Pastoor Jack Glas

het vlinder fladdert in mijn lijf
verwachtingsvolle dagen

de natuur gaat heel mijn aandacht vragen
met een dromerige blik

geef ik toe aan mijn ‘lente-tik’
lente . . . lente . . . lente . . . lente

zingt mijn hartenklop
non stop

Loes Westgeest

Lente-TIK
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H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62
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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 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

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

maandag 4 april 
Maria Boodschap

9.00 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

maandag 4 april 
Maria Boodschap

zaterdag 9 april 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• F. van der Ven  

zaterdag 9 april

zondag 10 april 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Eerste H. Communie
• B. Bosma  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• Parochiaan  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Beenakker  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Eerste H. Communie
• J. Glas  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• LEF
• M. van der Zwaan  

zondag 10 april

zaterdag 16 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• M. Jagerman  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• H. Vormsel
• R. Kurvers + Ch. Horsthuis 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• J. Glas  

zaterdag 16 april

zondag 17 april • 9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche/Kinderwoorddienst/Koffie na 

de viering
• Th. van Steekelenburg 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Eerste H. Communie
• J. Glas + Ch. Horsthuis 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Kinderwoorddienst
• Parochiaan  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Eerste H. Communie (kindercrèche)
• B. Bosma  

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

zondag 17 april

zaterdag 23 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas  

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Th. Dingjan  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. Bosma  

zaterdag 23 april

zondag 24 april 10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• A. van Aarle

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor Nieuwkoop
• Eerste H. Communie Noorden, 

Nieuwveen en Zevenhoven  
(koffie na de viering)

• J. Glas  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantare
• Icoonwijding
• Th. van Steekelenburg

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• Eerste H. Communie (koffie na de 

viering)
• B. Bosma  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• A. Beenakker  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

zondag 24 april

zaterdag 30 april 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Ch. Horsthuis

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• A. Vijftigschild 

zaterdag 30 april

zondag 1 mei 9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche
• Th. van Steekelenburg  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• Parochiaan  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• J. Glas 

zondag 1 mei

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

  APRIL 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
2 + 16 + 30 april

Langeraar
9 + 23 april



ROOSTER             

Uitzendingen kerkradio 
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der Plaatstraat 17
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O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

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

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

maandag 4 april 
Maria Boodschap

9.00 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

maandag 4 april 
Maria Boodschap

zaterdag 9 april 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• F. van der Ven  

zaterdag 9 april

zondag 10 april 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Eerste H. Communie
• B. Bosma  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• Parochiaan  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Beenakker  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Eerste H. Communie
• J. Glas  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• LEF
• M. van der Zwaan  

zondag 10 april

zaterdag 16 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• M. Jagerman  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• H. Vormsel
• R. Kurvers + Ch. Horsthuis 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• J. Glas  

zaterdag 16 april

zondag 17 april • 9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche/Kinderwoorddienst/Koffie na 

de viering
• Th. van Steekelenburg 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Eerste H. Communie
• J. Glas + Ch. Horsthuis 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Kinderwoorddienst
• Parochiaan  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Eerste H. Communie (kindercrèche)
• B. Bosma  

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

zondag 17 april

zaterdag 23 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas  

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Th. Dingjan  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. Bosma  

zaterdag 23 april

zondag 24 april 10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• A. van Aarle

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor Nieuwkoop
• Eerste H. Communie Noorden, 

Nieuwveen en Zevenhoven  
(koffie na de viering)

• J. Glas  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantare
• Icoonwijding
• Th. van Steekelenburg

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• Eerste H. Communie (koffie na de 

viering)
• B. Bosma  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• A. Beenakker  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

zondag 24 april

zaterdag 30 april 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Ch. Horsthuis

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• A. Vijftigschild 

zaterdag 30 april

zondag 1 mei 9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche
• Th. van Steekelenburg  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• Parochiaan  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• J. Glas 

zondag 1 mei

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  APRIL 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 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

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

maandag 4 april 
Maria Boodschap

9.00 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

maandag 4 april 
Maria Boodschap

zaterdag 9 april 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• F. van der Ven  

zaterdag 9 april

zondag 10 april 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Eerste H. Communie
• B. Bosma  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• Parochiaan  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Beenakker  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Eerste H. Communie
• J. Glas  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• LEF
• M. van der Zwaan  

zondag 10 april

zaterdag 16 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• M. Jagerman  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• H. Vormsel
• R. Kurvers + Ch. Horsthuis 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• J. Glas  

zaterdag 16 april

zondag 17 april • 9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche/Kinderwoorddienst/Koffie na 

de viering
• Th. van Steekelenburg 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Eerste H. Communie
• J. Glas + Ch. Horsthuis 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Kinderwoorddienst
• Parochiaan  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Eerste H. Communie (kindercrèche)
• B. Bosma  

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

zondag 17 april

zaterdag 23 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas  

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Th. Dingjan  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. Bosma  

zaterdag 23 april

zondag 24 april 10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• A. van Aarle

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor Nieuwkoop
• Eerste H. Communie Noorden, 

Nieuwveen en Zevenhoven  
(koffie na de viering)

• J. Glas  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantare
• Icoonwijding
• Th. van Steekelenburg

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• Eerste H. Communie (koffie na de 

viering)
• B. Bosma  

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• A. Beenakker  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

zondag 24 april

zaterdag 30 april 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Ch. Horsthuis

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• A. Vijftigschild 

zaterdag 30 april

zondag 1 mei 9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche
• Th. van Steekelenburg  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• Parochiaan  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• J. Glas 

zondag 1 mei

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

APRIL 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 (mei 2016) kunt u uiterlijk op 
11 april aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad 
verschijnt omstreeks 28 april.

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

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk -
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL31 RABO 0300 3172 20 
H. Clara Kerkb. BCP A’veen
Secretariaat: tel. (0172) 57 13 23
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
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
Vuurdoop 2016
Op zaterdag 14 mei zal de kathedraal in Rotterdam het decor 
zijn van de Vuurdoop. Deze jaarlijkse manifestatie is bedoeld 
voor jongens en meiden die hun vormsel hebben ontvangen of 
al bezig zijn met de voorbereidingen daarop. Aan het evene-
ment is een liedwedstrijd verbonden.

Vormselgroepen worden uitgenodigd het derde couplet te 
schrijven voor het Vuurdooplied. De winnaar wordt op de 
Vuurdoop bekend gemaakt en ontvangt de wisseltrofee. Het 
Vuurdooplied ‘Veni Sancte Spiritu’ zal door de winnende 
vormselgroep samen met zanger Mario Raadwijk in de nieuwe 
versie worden gezongen.  Bekijk de tekst en muziek van het 
Vuurdooplied op de website www.bisdomrotterdam.nl. Omdat 
componeren een hele kunst is, kun je daar ook instructies 

lezen waar je op moet letten bij het 
schrijven van het nieuwe couplet. 
De wedstrijd wordt dit jaar al vroeg 
geopend om vormselgroepen die al 
gestart zijn met hun voorbereiding, de 
gelegenheid te geven om ook mee te 
dingen naar de prijs.

20ste Vuurdoop 
Dit jaar zal voor de 20e maal de diocesane vormelingenma-
nifestatie De Vuurdoop plaatsvinden. In de afgelopen 20 jaar 
hebben meer dan 20.000 jongeren enthousiast deelgenomen 
aan dit evenement. En dit jubileum zal niet geruisloos passe-
ren! Binnenkort leest je op de website meer over de invulling 
van het programma. 

Jongeren gebedsgroep in Alphen
In Alphen aan den Rijn zijn we in huiselijke kring zo een 8 jaar 
geleden een gebedsgroep gestart voor jongeren. Eén keer per 
maand komen we in de avond samen op de derde woensdag 
van de maand. We beginnen de avond om 19.30 uur met 
koffie/thee drinken en vinden het belangrijk dat we weten 
hoe het met iedereen gaat. 
Om 20.00 uur hebben we 
een lofprijzing waarna we 
overgaan naar het inhoudelijk 
deel. We sluiten de avond 
af met gebed. We zijn met 
een groep van 8 jongeren in 
de leeftijdscategorie 18 t/m 
30 jaar. Naast onze gebeds-
avonden, doen we ook mee 
aan activiteiten die worden 
georganiseerd voor Katho-
lieke jongeren zoals de Stille 
Omgang. Wil je een keer bij 

Agenda   
1 april Solid Friends in Noorden

1 april Rock Solid in Aarlanderveen

3 april Rock Solid+ in Aarlanderveen

15 april Rock Solid in Noorden

15 april  Rock Solid in Aarlanderveen

20 april  Jongeren gebedsgroep in Alphen a/d Rijn

29 april  Rock Solid in Aarlanderveen 

onze gebedsavond aanwezig 
zijn? Stuur dan even een mailtje 
naar samenstromenjongeren@
gmail.com en dan geven we je 
meer informatie.

Jongeren gebedsgroep
 Alphen aan den Rijn

HG TRIDUÜM 
De Katholiek Charismatische Vernieuwing organiseert een 
Heilige Geest triduüm van 5 t/m 7 mei, van Hemelvaartsdag tot 
en met zaterdag. Dit evenement wordt voor het eerst gehou-
den en belooft een intensief en mooie driedaagse. Het zijn drie 
volle dagen waarbij Katholieke jongeren samenkomen voor 
het delen van geloof, muziek, aanbidding, Eucharistievieringen 

en vooral gezellig samen zijn. Het triduüm is gefocust op de 
Heilige Geest. Deze dagen worden tevens gebruikt als voor-
bereiding op Pinksteren. HG Triduüm is voor jongeren van 18 
t/m 30 jaar. De organisatie heeft een ijzersterk programma al in 
elkaar gezet en is druk bezig met de puntjes op de i zetten. 
Meer informatie over deze driedaagse is te lezen op
www.hgtriduum.nl.

Jongerenteam Katholiek Charismatische Vernieuwing

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


