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Meimaand – Mariamaand

Inschrijving voor Zomerkampen jongeren



Beste lezer, 

We hebben Pasen gevierd en maken ons nu op voor Hemelvaart en Pinksteren. Diverse kernen in onze federatie doen mee aan de jaarlijkse 
vieringen in de Pinksternoveen. Mooie vieringen die we van harte bij u aanbevelen. En natuurlijk is er aandacht voor Maria. De meimaand 
is een van de twee maanden waarbij we extra bij haar stilstaan en tot haar bidden. Dat kan op veel plaatsen maar natuurlijk kunt u ook thuis 
de rozenkrans bidden als u niet naar de kerk kunt.

Verder vragen we uw speciale aandacht voor de uitleg van pastoor Glas over de nieuwe tijden van de vieringen. U leest het op bladzijde 5.
Wij wensen u veel inspiratie toe op weg naar Pinksteren en alle jongeren die in de maand mei examen moeten doen veel sterkte.

De centrale redactie van deze uitgave Bep Verdel en Harry Veenman
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Handig dat world wide web.
Je kunt er alles op vinden. Er is van alles 
op te koop. Ook Maria! Maria van ze-
ven Smarten, Maria met kind, Maria van 
Lourdes, noem maar op. In alle maten en 
prijzen.

Er staat bij ons op het kerkhof in Nieuw-
koop op een speciaal plekje een Maria-
beeld. Er liggen vaak bloemen bij en je ziet 
er vaak mensen even een weesgegroetje 
bidden.

Het beeld is door iemand opgeknapt en 
geschilderd, maar dat moet je eigenlijk 
aan de deskundigen over laten. Toen het 
er niet meer uitzag dachten we een nieuw 
beeld te kopen, maar de prijzen schrok-
ken ons een beetje af. Ik heb het toen nog 
maar eens overgeschilderd, maar aan de 
gezichten van Maria en het kind heb ik 
niets gedaan. Dat is voor een vakman. 

Toch is het aardig opgeknapt en kon weer 
een paar jaar mee. Nu is het weer aan 
een opknapbeurt toe en je maakt het er 
eigenlijk niet mooier meer op. Bovendien 
is het hier en daar ook beschadigd. Toen 
leek het mij wel leuk om eenzelfde beeld 
te vinden maar dan in de originele staat. 
Anderhalf jaar ben ik op zoek geweest 
en heb bij verzamelaars geïnformeerd. 
Tot vorige week. Maar weer eens zoeken 
op internet onder “Mariabeeld te koop”. 
En laat ik daar nou een site treffen met 
honderden Mariabeelden. Na lang zoeken 
vond ik ook exact hetzelfde beeld als 

bij ons op het kerkhof staat. Ook nog 
in de buurt. In Haarlem. Een vriend van 
mij heeft het op mijn verzoek opgehaald 
(redelijke prijsje) en op onze gezamenlijke 
kooravond hebben we op het donkere 
parkeerterrein voor de kerk in Haarlem 
een pakje uitgewisseld. Maria werd van 
auto naar auto overgeheveld. Wat zul-
len toevallige passanten wel gedacht 
hebben? Maar Maria staat weer op het 
kerkhof op haar mooie plaatsje. Nu met 
de originele kleuren en met een laagje lak 
tegen weer en wind. Zo zie je maar zelfs 
Maria gaat met haar tijd mee en is op het 
internet te vinden ook al moet je er even 
naar zoeken.

Rob Aupers
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Afgelopen weekend heb ik gewandeld in 
Noord-Limburg. Meer nog dan in andere 
delen van het land kom je dan regelmatig 
een kapelletje tegen. Meestal stap ik er 
wel even binnen; het zijn uiteindelijk plek-
ken van rust en stilte, gebed en meditatie. 
Ontelbare mensen zijn er ooit binnen 
gestapt om hun vreugde of verdriet aan 
God voor te leggen. Je voelt je op zo’n 
stille plek een kleine schakel in een heel 
groot geheel.

Al die kapelletjes zijn heel verschillend. 
Sommige zijn piepklein, andere bijna een 
klein kerkje. Sommige kapelletjes zijn al 
heel oud, andere nog maar kort geleden 
gebouwd. Sommige heel modern qua 
inrichting, anderen juist heel klassiek. 
De meeste opgedragen aan Maria, maar 
sommige ook aan Antonius, Francis-
cus of een lokaal vereerde heilige. Heel 
verschillend dus. Maar de kapelletjes 
verschillen ook erg qua onderhoud. Veel 
zijn er keurig bijgehouden. Netjes in de 
verf, verse bloemen bij het beeld, kaarsen 
netjes bijgehouden en om het kapelletje 
een keurig onderhouden perkje. Maar er 
zijn ook kapelletjes waar de verf afgeblad-
derd is, de bloemen verwelkt zijn en alles 
onder het kaarsvet zit. En als je weer naar 
buiten stapt mag je blij zijn als je niet een 
paar spinnen in je haren hebt. Dat soort 
kapelletjes geven mij altijd een treurig 

gevoel. Is er dan niemand meer die naar 
zo’n prachtig plekje om wil zien?

Het is weer mei, van oudsher Maria-
maand. In veel van onze kerken komen 
de mensen weer samen om de Rozen-
krans te bidden. Anderen zullen eens wat 
vaker binnen stappen om een kaarsje 
aan te steken bij Maria en even met haar 
samen te zijn. Dat kan in een aantal ker-
ken of in de Mariakapellen in bijvoorbeeld 
Noorden of Oude Wetering. In ieder geval 
zullen velen weer wat extra tijd aan Maria 
besteden deze maand. Wij nodigen u van 
harte uit om dat in deze maand op uw 
eigen manier te doen.

In mei krijgt niet alleen Maria extra aan-
dacht. Ook de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen 
daarvóór en daarná krijgen in deze maand 
extra aandacht. De teevee zendt weer 
vele oorlogsfilms en –documentaires uit. 
Het hoogtepunt van deze aandacht ligt 
uiteraard op de dodenherdenking op 4 
mei op diverse plaatsen in onze federatie. 
Op de meeste plekken zijn de kerken ook 
nadrukkelijk aanwezig bij deze herden-
kingen en ook voor deze herdenkingen 
nodigen wij u van harte uit.

Charles Horsthuis

OVERWEGING Pastoraal

Kapel in Limburg

Maria
de jaren klimmen
zij wordt oud
met een hart nog
boordevol verhalen
verhalen
die zij koestert
als haar grote schat

was het gisteren 
of vandaag 
die stem, dat licht
de engel
de woorden, die hij sprak
was het écht wel zolang terug
dit verhaal, dat nooit vervaagt?

mij geschiede naar Uw woord

ze buigt haar hoofd
net zoals toen

want nog altijd
leeft zij
in verwondering
zij
Maria
de begenadigde
en uitverkorene Gods

Oeke Kruythof
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Vieren
Familieochtenden: 
Samen groeien in je geloof 
De voorbereidingen voor de start van de Familiecatechese in het 
seizoen 2016/2017 zijn in volle gang! Op een zevental zondag-
ochtenden door het jaar maken we in onze beide parochies 
ruim baan voor ouders en kinderen om samen een weg te gaan 
van geloofsontmoeting. Een weg van woorden en antwoorden 
vinden op geloofsvragen van ouders en kinderen.
Het worden ochtenden waarin er oppas is voor de allerkleinsten 
en een eigen programma voor de kleuters. De eerste commu-
nicantjes volgen het voorbereidingsproject ‘Blijf dit doen’ en 
voor de oudere broers en zussen is er een vervolgproject. Ook 

Het federatiebestuur vergadert 4 keer per jaar en de laatste 
vergadering was 24 februari.

In de SAMENstromen van februari heeft u een toelichting 
kunnen lezen over de taken van het federatiebestuur.
Omdat het federatiebestuur de officiele werkgever is van de 
pastoors, secretariaatmedewerkers, dirigenten, organisten 
enz. is er in de laatste vergadering een standaard contract/
overeenkomst opgesteld voor tijdelijke werkzaamheden, dit 
ook in het kader van de veranderende regelgeving en wetten 
met betrekking tot zelfstandig werkenden. De bedoeling is 
om zoveel mogelijk te gaan werken met “Overeenkomsten 
van opdracht” voor iedere gelegenheid dat zelfstandig wer-
kenden voor de parochies of de kernen diensten verlenen.
Een grote zorg voor zowel de federatie als de beide paro-
chies is de VITALITEIT. Hiermee bedoelen we de betrokken-
heid bij de kerk, het bereid zijn een kleine of grotere bijdrage 
te leveren aan activiteiten en werkgroepen. Ook wij zien de 
gestage terugloop van de kerkbetrokkenen. Toch is het ook 
zo dat in onze federatie met al zijn verschillende kernen heel 
veel mensen het een groot gemis zouden vinden als hun 
kerk uit hun kern zou verdwijnen.

Een voorbeeld hiervan is Oud Ade, waar afgelopen jaar het 
voor restauratie benodige geld, in deze kleine gemeenschap, 
in een half jaar bijeen werd gebracht middels veel creatieve 
acties en extra bijdragen. Voor de dit jaar benodigde extra 
gelden zijn de acties nog gaande. Hierdoor wordt niet alleen 
het kerkgebouw behouden in het hart van de gemeenschap 
maar ook de gemeenschapszin, het met elkaar gemeenschap 
zijn, wordt hiermee vergroot.

Wat nu voor Oud Ade geldt, dat geldt op enig moment voor 
alle kernen. Een gemeenschap waar we ons allemaal thuis 
voelen wordt opgebouwd en behouden door samen dingen te 
doen en te weten dat je er voor elkaar bent. Wij kunnen dus 
als gemeenschap niet zonder u allen.

In alle kernen zijn regelmatig mutaties in besturen en werk-
groepen door natuurlijk verloop of periodiek aftreden na peri-
odes van 4 of 6 jaar. Wij zijn er dus allemaal mee geholpen als 
er mensen zijn die de open vallende plaatsen weer voor een 
taak of periode willen invullen.
 
Hein de Jong, secretaris federatiebestuur

voor de ouders wordt een eigen aanbod ontwikkeld waarin we 
aansluiten op de eigen ervaring in het (gezins)leven.
We sluiten deze bruisende catechese-ochtenden steeds ge-
zamenlijk af met de eucharistieviering, waardoor ons leren en 
vieren in geloof met elkaar verbonden zijn. Daarna ontmoeten 
we elkaar bij een lekker lunch-hapje en wensen we elkaar een 
goede zondag! De werkgroep Familiecatechese bestaat uit: 
Krystle den Haan, Joris van der Hoorn, Christa van der Sman, 
Tinke van der Willik, Cindy Zwirs, de pastores Bouke Bosma, 
André van Aarle en Marjo Hoogenbosch.

Heb je vragen, of wil je je aansluiten bij dit initiatief? Stuur dan 
een mailtje naar de werkgroep famcat8@gmail.com.

Bestuursnieuws van de Clara en Franciscus federatie

Wie wil helpen bij het maken van een nieuwe website?

Dit keer vragen wij aandacht voor onze website:www.claraenfranciscusfederatie.nl. De site is nu 5 jaar oud en de software 
is verouderd. Ook willen wij de site wat moderner en aantrekkelijker maken. Planning is om eind dit jaar een nieuwe website 
te hebben. We zouden het erg fijn vinden als je wilt meewerken. De werkgroep vergadert op donderdag 12 mei, 19.30 uur in 
de pastorie van Langeraar. Wees welkom! Als je meer informatie wilt, bel mij dan even (06) 53 24 08 95. 

Namens het federatiebestuur, Wim Schildwacht
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Clara & Franciscus federatie  

Verdieping 
Een nieuw rooster

Misschien heeft u er in de afgelopen maanden al iets over 
gehoord: Er komt een nieuw rooster. De reden is eenvoudigweg 
dat het oude rooster niet meer voldoet. We hebben te maken 
met een krimpende kerk. Niet alleen neemt het aantal parochi-
anen af, dit geldt ook voor het aantal voorgangers. In de laatste 
jaren is het aantal teamleden gehalveerd, net als het aantal 
emeriti-priesters dat ons wil en kan bijstaan. Daarnaast neemt 
ook het aantal gebedsleiders af. Het laatste half jaar is het bijna 
onmogelijk gebleken om het rooster rond te krijgen. Hier en daar 
moesten er zelfs vieringen vervallen.

Al met al zijn we tot de conclusie gekomen dat de ‘luxe’ van één 
viering op een zondag niet langer haalbaar is. Wel zien we een 
behoefte om in alle kernen ieder weekend te blijven vieren.

Door op zowel zaterdagavond als zondag op twee momenten te 
vieren, ontstaat er  ruimte. Het wordt dan ook mogelijk om vaker 
de eucharistie te vieren. Met een dergelijke verandering volgen 
we het voorbeeld van onze buurparochies. Wel uniek in onze 
federatie is de uitgestrektheid van het gebied. Om deze reden 
hebben we moeten concluderen dat 2 uur tussen de aanvangs-
tijden van de vieringen noodzakelijk is.

Als team hebben we de laatste maanden met de leden van de 
pastoraatsgroepen over deze zaken overlegd. Daarbij kwamen 
o.a. argumenten naar voren over de tijden van de vieringen, 
maar ook wensen rond het wisselen.

De conclusie is dat we op zondag om 9.15 uur en 11.15 uur 
gaan vieren. We konden ons grotendeels vinden in de vele 
argumenten waarom 9.00 uur te vroeg is en 11.30 uur te laat. 
Ten opzichte van de situatie die in het verleden zowel in de 
Doortocht als in de Regenboog heeft bestaan, wordt er nu van 
iedereen ‘slechts’ een kwartier extra tijd gevraagd. Ofwel een 
kwartier voor half 10 ofwel een kwartier na 11 uur.

Rijpwetering, Oud-Ade en Hoogmade hebben aangegeven dat 
ze jaarlijks willen wisselen. De andere kerken hebben in onder-
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ling overleg besloten wekelijks te wisselen. Voor hen wordt het 
‘ritme’: zaterdag - zondag vroeg - zondag laat en dan weer 
zaterdag. In de Emanuelkern wordt vanwege de grootte van de 
kern nu nog twee maal per weekend gevierd. Zij gaan naar een 
situatie waar nog eenmaal in de drie weken een tweede viering 
in het weekend is.

We realiseren ons dat dit een verandering is die iedereen raakt 
en veel consequenties heeft, voor de kerkgangers, maar zeker 
ook voor de grote groep vrijwilligers die bij de vieringen betrok-
ken is. Dat is niet prettig, veranderingen zijn nu eenmaal niet 
aangenaam. Helaas zien we geen andere mogelijkheid om in 
ons uitgestrekte gebied ieder weekend in iedere kern te blijven 
vieren.

Het nieuwe rooster gaat aan het begin van de zomervakantie 
van start, in het weekend van 9 en 10 juli. We hopen van harte 
op een soepele invoering. Bij voorbaat dank voor uw begrip en 
medewerking.

Pastoor Jack Glas

KALENDER MEI 2016

3-10-17-24-31 mei 19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif

3-10-17-24-31 mei 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

12-25 mei 19.30 uur H. Mariakerk, Roelofarendsveen Meditatie (onderwerp: Barmhartigheid) 
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Zijn wieg stond op 21 januari 1952 klaar 
in de Haagse wijk Spoorwijk waar Henk 
een deel zijn jeugd doorbracht, hij ver-
huisde in die tijd naar de wijk Mariahoeve. 
Dat hij onderwijzer wilde worden, stond 
hem vanaf zijn vroegste jeugd helder 
voor ogen. “Ik zat in de vierde klas van 
de Christus-Koningschool, bij meester 
Keijzers. Die man was mijn voorbeeld. In 
de vierde wist ik het, ik wil meester wor-
den.” Maar de weg naar de kweekschool, 
zoals de pedagogische academie toen 
nog heette, ging niet helemaal over rozen. 
Henk wilde via de HBS, tegenwoordig 
VWO, naar de kweekschool maar van-
wege ziekte kon hij geen toelatingsexa-
men voor de HBS doen. De weg naar het 
onderwijzerschap liep voor Henk via de 
3-jarige M.U.L.O. vergelijkbaar met het 
tegenwoordige Vmbo T-Havo. Als een 
van de jongsten, hij was 20, studeerde hij 
af als volledig bevoegd onderwijzer met 
hoofdacte. Later behaalde hij een lagere 
actie schoolmuziek. In die tijd haalde 
hij ook zijn bevoegdheid als amateur 
kerkmusicus. “Kerkmuziek heeft mij van 
jongs af aan getrokken.” In Mariahoeve 

ontmoette hij de vrouw van zijn dromen. 
Henk kreeg na twee jaar een baan als 
onderwijzer in de Gelderse Achterhoek, in 
Ruurlo. Zij trouwden en daar werden de 
eerste twee kinderen geboren. 

Naast zijn onderwijzerschap dirigeerde hij 
in Ruurlo ook het gemengde dames- en 
herenkoor en het kinderkoor van de Ruur-
lose Willibrordusparochie. Het Noord-
Brabantse Vianen (gemeente Cuijk) was 
de volgende standplaats van het gezin 
Hoek, daar werd het derde kind gebo-
ren. En jawel, in no-time stond Henk als 
hoofd van de school niet alleen voor de 
klas, maar ook voor het jongerenkoor. Als 
lid van het plaatselijke liturgisch beraad 
volgde hij de opleiding liturgie aan de 
pastorale school. In 1985 vestigde het 
gezin zich in Roelofarendsveen. Henk 
werd directeur van de Gerardusschool. 
Als vakleerkracht muziek, bleef hij echter 
met het onderwijsvak verbonden. Een 
kort directieloos tijdperk brak aan waarin 
Henk actief was als zanger: “Ik hoef niet 
zo nodig vooraan te staan.” Toch voerde 
de weg hem naar het volgende dirigent-

Het leven van de onderwijzer, de musicus en de bestuurder Henk Hoek (64) richt zich op wat mensen verbindt. Wat mensen 
verdeelt ziet hij als  dissonanten in de samenleving. Met respect voor het leven en liefde voor muziek wil Hoek binnen zijn mo-
gelijkheden bijdragen aan de oplossing van die dissonanten. Maar hij is ook realist en aanvaardt dat 100% harmonie onhaal-
baar is. Een ontmoeting met Henk Hoek, een mens wiens leven gegrondvest is op drie pijlers: onderwijs, muziek en bestuur-
lijke verantwoordelijkheid.

schap. Zij schoonvader, dirigent van 
een Haags kerkkoor, overleed en Henk 
volgde hem op.
Het eerste decennium van de 21ste 
eeuw waren onrustige jaren voor de 
Rooms Katholieke leefgemeenschap in 
Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Een 
teruglopend aantal praktiserende Rooms 
Katholieken dwong tot sluiting van pa-
rochiekerken en herstructurering van 
kerkbesturen. De markante piramidevor-
mige parochiekerk Jacobus de Meerdere 
aan de Meerkreuk in Oude Wetering 
moest sluiten en worden verkocht. “Mijn 
inbreng tijdens bijeenkomsten over de 
sluiting viel blijkbaar in positieve zin op”, 
dus werd Henk Hoek gevraagd om zich 
in te zetten binnen het parochiebestuur. 
Op 1 maart 2011 ontstond een federatief 
samenwerkingsverband. De zelfstan-
dige parochie Franciscus in Kaag en 
Braassem en Clara Nieuwkoop gingen 
samen als parochiefederatie Clara en 
Franciscus. Hoek werd vanuit de Fran-
ciscusparochie de afgevaardigde in het 
federatiebestuur. In het dagelijks leven 
was Henk aangesteld als bovenschools 
directeur en later beleidsadviseur bij de 
Stichting Samenwerkende Basisscholen 
Alkemade (SSBA). Hij werd raadslid in de 
CDA–fractie. Inmiddels is hij wethouder 
geworden. Hier heeft  hij onder andere, 
hoe kan het ook anders, de, mede van-
wege de decentralisaties, zeer lastige 
portefeuille jeugd en onderwijs. Maar 
Hoek is een man die de verantwoorde-
lijkheden die op zijn pad komen niet uit 
de weg gaat, getuige zijn levensstijl die 
niet afwijkt van zijn uitspraken: “Voor 
dienstbaar leiderschap ben ik beschik-
baar en ja, er zit muziek in politiek. Ik kan 
op deze manier mijn bijdrage leveren aan 
het openbaar bestuur en de samenleving 
in Kaag en Braassem.”

De ontmoeting  

Een ontmoeting met Henk Hoek 
“Er zit zeker muziek in politiek.”

Interview door Roelf Scholma
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H. Clara parochie 

Pastoraatsgroep 
In de maand mei gedenken wij Maria. 
Maria die aan de basis heeft gestaan 
van die grote wereldwijde Kerk. Haar 
ja bracht dat kind van God in onze  
wereld. Maria bleef trouw aan haar 
kind tot op het laatst en daarna. Jezus 
gaf haar een opdracht mee: ‘Jezus zag 
zijn moeder, en bij haar de leerling van 
wie Hij hield. Toen zei Hij tegen zijn 
moeder: “Vrouw, daar is nu je zoon.” 
Vervolgens zei Hij tegen de leerling: 
“Daar is je moeder.” Toen, van dat uur 
af, nam de leerling haar bij zich in huis 
op.’ (Joh. 19:26b-27)
Met deze uitspraak is Maria door al de 
eeuwen heen gezien als niet alleen de 
moeder van Jezus maar ook ons aller 
moeder. Maria’s voorspraak werd en 
wordt gevraagd voor al onze noden, 
vaak met het opsteken van een kaarsje.
Bij de doop vertrouwen ouders hun 
gedoopte kindje toe aan de zorg van 
Maria. Je zou Maria de peetmoeder bij 
uitstek kunnen noemen. Haar zorg voor 
haar kind heeft oneindig veel moeders 
geïnspireerd en kracht gegeven om zorg 
te dragen voor hun eigen kroost, ook al 
gingen en gaan ze door diepe dalen.
Op 8 mei (Moederdag) gedenken wij al 
die moeders die ja hebben gezegd tegen 
nieuw leven. Op deze dag gaan we God 
danken en Zijn zegen vragen voor al 
deze moeders. Ook vragen wij Gods 
zegen voor al dit nieuwe leven: onze 
kinderen. De pastor legt zijn hand op 
het hoofdje en spreekt een zegenbede 
uit: dat het goed mag gaan in dit jonge 
leven.

Kinderkerk en kinderzegen
Heeft uw kind nog geen Eerste Heilige 
Communie gedaan? Neemt u hem 
of haar dan mee voor deze speciale 
kinderzegen. Tijdens de viering is er 
kinderkerk. We gaan naar een verhaal 

Aarlanderveen

van Maria luisteren en we gaan ook iets 
speciaals doen voor alle vrouwen in de 
kerk. Na afloop van de viering is er kof-
fie, thee, limonade en iets lekkers voor 
de kleintjes.
We hopen jullie op 8 mei te mogen 
begroeten om 10.00 uur!

Marialof
Maria neemt haar taak als ons aller 
moeder serieus. Dat merken we aan de 
vele Maria plekken waar zij verschenen 
is. Waar ze ook boodschappen heeft 
afgegeven als wegwijzers voor ons naar 
Jezus, haar Zoon. Zoals bijvoorbeeld 
Lourdes, één van de bekendste Maria-
oorden in Europa.
In onze kerk zijn er speciale vieringen 
in  mei en oktober rond Maria: het 
Maria-lof. In deze vieringen vragen 
we Maria’s hulp door stil te zijn en te 
bidden. Maar een Mariaviering zonder 
haar Zoon is nooit compleet. Daarom 
staat in deze vieringen de aanbidding 
van Jezus in de eucharistie, uitgestald  
in een monstrans, centraal.
Ook in deze Mariamaand willen we 
weer een lof organiseren in de Petrus en 
Pauluskerk te Aarlanderveen, zondag 
29 mei om 19.00 uur. U bent natuur-
lijk allemaal van harte welkom, maar 
met nadruk willen we ook de jongeren 
uitnodigen om te komen.

The Passion 
Na maandenlange voorbereiding en vele 
repetities in een onverwarmde kerk, was 
het zondag 20 maart zover: ‘The Pas-
sion’ in Aarlanderveen.
Na de primeur in 2015 door Canta 
Libre uit Nieuwveen, was het dit jaar 
Lord’s Voice die de organisatie van ‘The 
Passion’ op zich nam. Na de zomer is 
gestart met het instuderen van de, zorg-
vuldig door de werkgroep uitgekozen, 
nummers. De werkgroep heeft de tekst 
samengesteld en bijna het hele koor is 
een dag op pad geweest om foto’s te ma-

ken, waarvan een mooie diavoorstelling 
gemaakt is. Dit alles leverde zondag-
avond een prachtig geheel op.
Al bij binnenkomst van de kerk werd 
het koor onthaald met applaus. Na 
het welkomstwoord van Lenneke kon 
pastor Bosma starten met het voorlezen 
van het verhaal. Nummers zoals ‘Stil in 
mij’, ‘Laat mij in die waan’ en ‘Zeg me 
dat het niet zo is’, werden op een eigen 
manier ten gehore gebracht. Een aantal 
nummers werd gezongen door solisten 
zodat het een afwisselend geheel was. 
In de kerk was het gedurende het hele 
verhaal muisstil en ieder was geboeid 
door de diavoorstelling, die het verhaal 
ook liet zien. Twee nummers voor het 
einde van ‘The Passion’ werd het kruis 
binnengebracht door de jongeren van 
Rock Solid. Ook dit was in volledige 
harmonie met het geheel en werd als 
zeer indrukwekkend ervaren. Na afloop 
kon er nog nagepraat worden onder het 
genot van een kopje koffie of thee en 
een heerlijk plakje cake. Hierbij werden 
veel lovende woorden geuit.
Kortom, Lord’s Voice kan terugkijken 
op een zeer geslaagde uitvoering van 
‘The Passion’.  

The Passion
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H. Clara parochie 

- Lief en leed -

Overleden 
21 maart Welas Lasminah Chang – Djodjotaroeno  86 jaar
2  april Jacobus Franciscus – Steenman   91 jaar

Eerste Heilige Communie 
Zondag 10 april deden 24 kinderen hun 
Eerste Heilige Communie. De kinderen 
waren  goed voorbereid, met behulp van 
het project ‘Blijf dit doen’.
De zon scheen uitbundig, wat deze dag 
een extra feestelijk tintje gaf. De kerk 
was versierd met  silhouetten van alle 
communicanten, mooie collages, een 
vriendschapsslinger en natuurlijk mooie 
bloemstukken. Het werd een hele mooie 
viering, waarin pastor Bosma voorging 
en waarin de kinderen zelf heel enthou-
siast de liedjes hebben gezongen onder 
begeleiding van Annie en Lindy.
We hopen dat de kinderen de naam van 
het project waarmaken en snel terug-
komen voor hun tweede communie. 
Zondag 5 juni is de terugkomviering, in 
deze viering zingen de communicanten 
ook weer de liedjes.

Extra kaartavond in  
‘t Achterom
Op vrijdagavond 20 mei is er een extra 
kaartavond, ten bate van het opknappen 
van ons kerkhof. Het inleggeld is € 6,00 
inclusief een setje lootjes. Om 20.00 
uur beginnen we met kaarten, maar om 
19.30 uur staat de koffie voor u klaar.  
Zoals gebruikelijk vier ronden op z’n 
Rotterdams en ‘verplicht gaan’.

Oproep oud-leden 40-jarig 
jubileum Lord’s Voice
Omdat Lord’s Voice haar 40-jarig jubi-

leum viert dit najaar, zijn wij op zoek 
naar oud-leden om mee te zingen in de 
jubileumviering van 2 oktober 2016. 
Voorafgaand aan de viering is het  
fijn als men een keer komt mee repe-
teren. Zing je mee? Meld je aan via 
lordsgerrie@gmail.com.

Vormselwerkgroep  
Aarlanderveen
Binnenkort beginnen wij met de voor-
bereidingen voor het H. Vormsel dat 
komend schooljaar in november zal 
plaatsvinden. Wij begeleiden de kin-
deren in hun voorbereiding op het H. 
Vormsel. Wij zijn op zoek naar enthou-
siaste mensen die onze werkgroep wil-
len versterken. Heb je interesse 
of wil je hier wat meer over weten? 
Stuur dan een mailtje naar 
petrusenpaulus@live.nl.
Alvast bedankt!

Kaarsenverkoop ten bate van 
ruimen kerkhof 
Dit jaar gaat er geruimd worden op ons 
kerkhof. Waarschijnlijk begint de firma 
Vreeker half juli aan de grote klus. Een 

slag om de arm blijft wel bestaan zolang 
de bisschoppelijke machtiging niet bin-
nen is. Voordat de firma Vreeker aan de 
slag gaat komt er een bijeenkomst voor 
alle parochianen.
Om ons “steentje” hieraan bij te dra-
gen, vraagt de BCP uw hulp. Er komt 
een kaarsenactie. Deze granietkaars 
voorzien van het Marialogo wordt 
u aangeboden  zondag 15 mei na de 
eucharistieviering achter in de kerk 
en op de Petrus en Paulusdag. U kunt 
ze ook bestellen bij Ans, tel. (0172) 
57 31 13 en Petra, tel. (0172) 57 25 85 
of pmesman56@kpnmail.nl. Op het 
secretariaat liggen de kaarsen ook, daar 
kunt u terecht op de openingstijden 
van het secretariaat. De kaars kost per 
stuk € 7,50. Koopt u er vijf tegelijk dan 
kost dat € 35,00. Als u geen kaars wilt 
maar wel een bijdrage wilt leveren kan 
dat natuurlijk ook op banknummer: 
NL30RABO0101303890 t.n.v.  H. Clara 
BCP Aarlanderveen. Onder vermelding: 
gift kerkhof.

Alvast onze hartelijk dank. Laten we 
onze dierbare overledenen niet vergeten 
en laat ze rusten op een mooi, sfeervol  
en rustgevend kerkhof.

Amy, Ben, Britt, Daan, Esmée, Eva, Evi, Gijs, Hania, Jaren, Kevin, Liwia, Luuk, 
Madou, Merel, Orla, Tessa, Thijn, Thomas, Tijn, Tim, Tren, Sven en Vera gefeliciteerd!



Langeraar

Overstap naar andere 
werkgroep
De viering van de Eerste Heilige Com-
munie op 3 april was zeer geslaagd. U 
kunt hier over lezen in het onderstaande 
stuk dat is geschreven door een van de 
kinderen. Als werkgroep hebben wij 
hier ons uiterste best voor gedaan en 
ervan genoten! Deze fijne viering was 
voor mij een mooie afsluiting van de 
jaren dat ik de voorbereiding met de 
kinderen in Langeraar heb mogen doen. 
Volgend jaar starten we met het Famcat-
project, de familiecatechese. Het stokje 
geef ik door aan de kerngroep die dit 
aan het voorbereiden is. Nu wil ik gaan 
proberen om de pastoraatsgroep te 
versterken. Het komende half jaar mag 
ik ‘stage lopen’. De communievoorberei-
ding heb ik met veel plezier gedaan en 
ik hoop nog jaren met plezier vrijwil-
liger te zijn voor deze parochie.

Agnes van Schie

Mijn Eerste Heilige Communie, 
een bijzondere dag 
Ik ben Koen en ik heb samen met nog 
21 kinderen op zondag 3 april mijn 
Eerste Heilige Communie mogen 
vieren. Zeven middagen hebben wij ons 
voorbereid, samen met Corina, Agnes 
en pastor André. Het was fijn om samen 
naar deze speciale dag toe te werken. 
Ik ging er graag naar toe en ik heb veel 
geleerd over God, over zijn naam ‘Ik zal 
er voor je zijn’, over zijn Huis, over Jezus 
die mensen helpt en die altijd bij ons is, 
over delen en over het er voor elkaar te 
zijn. Samen met juf Chantal hebben wij 
een aantal avonden liederen geoefend 
zodat wij op ‘onze dag’ zelf mee konden 
zingen. Op zondag 6 maart mochten wij 

ons presenteren: 22 kinde-
ren die in de mooie kerk 
van Langeraar hun Eerste 
Heilige Communie mochten 
doen. We waren wat nerveus 
en wisten toen nog niet echt 
wat er op 3 april ging gebeu-
ren. We mochten onze ver-
lichte zelfgemaakte potjes laten zien en 
we mochten ons voorstellen, zo maar, 
voor in de kerk voor alle mensen. En 
toen was het zondag 3 april. Ik kon niet 
wachten! Toen ik uit bed kwam, had ik 
er reuze zin in. En toen ik in de kerk 
kwam, voelde ik mij trots. Ik voelde mij, 
samen met de andere kinderen, heel 
bijzonder. Iedereen was mooi, mooi in 
hun kleren en haren, maar vooral ook 
mooi in hun stralen. Het was geweldig 
om met elkaar in het middelpunt te 
mogen staan. Iedereen kwam voor óns: 
onze gezinnen, families, vrienden en 
bekenden en zelfs onze juffen waren er! 
Het was een heel bijzondere dienst: we 
luisterden aandachtig naar de verhalen 
van pastor André en pastoor Glas, we 
zongen mooie liedjes en we deelden 

fijne momenten. Het meest speciale 
moment was natuurlijk het moment dat 
ik mijn Eerste Heilige Communie van 
pastor André kreeg. Samen met papa, 
mama en mijn grote broer mocht ik 
dit moment ervaren. En nu, nu hoor 
ik bij God, komt Jezus naar mij toe als 
ik hem nodig heb èn ik mag naar Jezus 
toekomen! In het Huis van God mag ik 
voortaan mijn Communie doen en bid-
den als het even niet zo goed gaat, maar 
juist ook bidden wanneer het wel goed 
gaat. En luisteren naar de verhalen over 
God, al zijn die soms nog een beetje 
moeilijk. Ik kijk terug op een prachtige 
dag in mijn leven, een dag die ik niet zal 
vergeten.

Koen van der Laan
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H. Clara parochie 

Geen inloopochtend  
in het Koetshuis
Door omstandigheden is er 2 mei geen 
inloopochtend in het Koetshuis. Maan-
dag 6 juni zijn we weer wel open en 
bent u van harte welkom.

Namens de pastorale werkgroep,
Thea van Dalen en Hennie Lek 

Pinksternoveen in het Groene 
Hart: ‘Leven in de Geest’
Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt 
er elke avond in een andere parochie-
kern een viering gehouden als voor-
bereiding op de komst van de Heilige 
Geest. De noveen wordt geopend in 
Aarlanderveen op vrijdagavond 6 mei. 
In Langeraar is de viering op maandag-
avond 9 mei om 19.30 uur. We luisteren 
naar een verhaal uit de bijbel, zingen en 
bidden dat de Heilige Geest tot ons mag 
komen, in ons mag werken en ons mag 
helpen in onze zorgen en verdriet, in 
onze plannen en wensen. 

De woord- en gebedsviering wordt on-
dersteund door een gelegenheidskoor, 
20 enthousiaste mensen die speciaal 
voor deze viering een koor vormen. Zij 
hebben verschillende keren geoefend 
o.l.v. Helma Zevenhoven en Corina van 
der Jagt.  Aan het einde van de viering is 
er alle gelegenheid om elkaar te ont-
moeten onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Weet u welkom.

Rina de Groot en Agatha van Kints 

Pastoor Steenman
Op zaterdag 2 april is op 91-jarige leef-
tijd overleden pastoor J.F. Steenman. Hij 
was in Langeraar pastoor van 1981 tot 
1991. Tijdens zijn langdurige emeritaat 
was hij kind aan huis bij de oudsten 
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in De Aarhoeve. Hij verzorgde er niet 
alleen de vieringen in hun kapel, maar 
ook hield hij de wacht bij de receptie, 
juist op de zondagen, wanneer anderen 
het liefst thuis zijn. Dit heeft hij tot eind 
2013 mogen doen. 

De eucharistie bij zijn uitvaart heeft 
plaatsgevonden op vrijdag 8 april in de 
H.H. Petrus- en Pauluskerk in Aarlan-
derveen. Bisschop Van den Hende was 
de voorganger bij deze viering. Pastoor 
Steenman is begraven op het parochie-
kerkhof van Aarlanderveen. Dat hij mag 
rusten in vrede.

- Lief en leed -

Gedoopt
10 april  Bente Elize van Osnabrugge  
  dochter van Jan van Osnabrugge en Leonie Wouters

Overleden 
19 maart Johannes Simon Otto    64 jaar
  

Vanaf de Adrianustoren

• De bewoners van de Aarhoeve waren blij verrast met de palmpasenstokken die de 
kinderen hen kwamen brengen. Volgend jaar hopen we dat Arti er weer bij kan 
zijn. Dank aan de werkgroep. 

• De kinderen van de Aeresteijnschool hebben het mooie bedrag van € 155,55 
gespaard voor de vastenactie voor Oeganda. Het totale bedrag voor de vastenactie 
is hiermee € 1.209,36 geworden. Dank je wel beste mensen. 

• Meimaand wordt ook wel Mariamaand genoemd. Op donderdagavond om  
19.00 uur gaan  we met elkaar de rozenkrans te bidden. U bent welkom om mee  
te bidden. 

• Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag is er bij ons geen viering. U bent van harte uit-
genodigd in een van de andere parochiekernen. Zie hiervoor het vieringenrooster. 

• Zaterdag 14 mei gaan onze vormelingen samen met alle anderen vormelingen van 
de federatie naar de vuurdoop in de Laurentiuskerk te Rotterdam. Wij wensen 
hen een heel mooie middag met elkaar. 

• Maandag 16 mei, tweede Pinksterdag, is om 10.00 uur de eucharistieviering. 

• Zaterdag 21 mei 19.00 uur is de terugkomviering van de communiekantjes. 

• Het pastorale team en alle pastoraatsgroepen zijn bij elkaar geweest voor het jaar-
lijks overleg. Gesproken is ook over de komende veranderingen. U kunt hier meer 
over lezen in het algemene deel. 

De lente geeft je energie

De lente maakt je hoopvol

De lente maakt je gelukkig

De lente voelt als liefde

Het voelt als een warm 

vuur dat zich verspreidt

Door lichaam en geest.

Energie, hoop, geluk, liefde, 

vuur….. Pinksteren!

Pinksteren



Vanuit de pastoraatsgroep
Nog even een terugblik op de vieringen 
met Pasen. Tijdens een druk bezochte 
paaswake is de nieuwe paaskaars ge-
wijd. De afbeelding op de kaars wordt 
uitgezocht door leden van de pastoraats-
groep. In de viering van Eerste Paasdag 
was het ook lekker druk en na de viering 
bleven er gezellig wat mensen koffie 
drinken en hebben de kinderen alle 
paaseieren weer gevonden in de tuin  
van de pastorie.

“Wat gebeurd er met de oude paas-
kaars?” is een vraag die regelmatig ge-
steld wordt. De kaars van het afgelopen 
jaar gaat naar iemand in onze parochie-
kern die het moeilijk heeft en wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken.
Op woensdagavond 6 april zijn alle 
pastoraatsgroepen van de  Clara en 
Franciscus federatie bij elkaar geweest 
in Langeraar. We hebben het onder 
andere gehad over de familiecatechese 
(famcat.), dit is een nieuw catechese-
project voor het hele gezin. De Eerste 
Heilige Communie zal hierin een plaats 
krijgen. Nieuwkoop heeft in overleg met 
de werkgroep Eerste Heilige Communie 
besloten hier nog niet aan mee te doen. 
Dus voor parochiekern Nieuwkoop blijft 
het voorbereiden op de eerste communie 
2016/2017 zoals het was.

Op dinsdagochtend 12 april zijn we weer 
bij elkaar geweest om de planning van de 
vieringen in de Clara en Franciscus fede-
ratie voor het seizoen 2016/2017 met 
elkaar door te nemen en te bespreken.
Eerste Pinksterdag is er een viering om 
9.30 uur met zang van koor Andante. 

Daarna is er koffiedrinken in de Kosterij 
bij de Remonstrantse Kerk in de Dorps-
straat. Dit wordt verzorgd door de Ge-
meenschap van Kerken. U bent hierbij 
van harte welkom.

Ook dit jaar doet parochiekern Nieuw-
koop mee met de Pinksternoveen Het 
Groene Hart. Deze wordt al voor de 
23e keer gehouden. Het thema van deze 
noveen is ‘Leven in de Geest’. De ope-
ningsviering is op vrijdagavond 6 mei 
om 19.30 uur in Aarlanderveen. Bij ons 
is de noveen op donderdagavond 12 mei 
om 19.30 uur, daarna is er gelegenheid 
om na te praten onder het genot van een 
kopje koffie of thee. De volledige route 
van de pinksternoveen staat op pagina 
29 van dit blad. Aanvullende informatie 
vindt u op de affiches in de kerk.
 
De pastoraatsgroep: Hannie Meier, 
Charles Hortshuis, Wilma de Pater, 
Liesbeth v.d. Broek, Irma van Eimeren, 
Martien van Dam

Samen onderweg voor een 
betere toekomst
In de vastentijd zijn we letterlijk samen 
onderweg geweest om de leefomstandig-
heden voor de bevolking in Katakwi in 
Oeganda te verbeteren. Door het draaien 
aan het rad van avontuur werden we 
steeds verrast met een nieuw, onbekend 
aspect van ons project. Er is een speciale 
kaars naar de verschillende parochies in 
ons bisdom rondgegaan tijdens de vas-
tenestafette, we zijn naar Zevenhoven en 
Aarlanderveen geweest voor de solida-
riteitsmaaltijden, in onze eigen kerk was 

het spelletjescircuit, in Aarlanderveen de 
klaverjasavond. 10 Parochianen hebben 
ook nog een dag gewandeld met een 
groep van 130 pelgrims uit heel Neder-
land in de buurt van Maassluis. Onder-
weg hebben we genoten van het samen 
delen, de verbondenheid, onderweg 
hebben we leren relativeren, zijn onze 
ogen opnieuw geopend.

Als werkgroep kijken we terug op een 
dynamisch en vooral vrolijk verloop 
van het project. In Nieuwkoop hebben 
we een prachtig resultaat behaald van 
€ 2.349,00 voor de Vastenactie. 
Wij zijn u allen heel dankbaar! 

MOV Peter en Tineke

Vanuit het Groene Hart samen 
naar Lourdes 
Al vele jaren is het een goede gewoonte 
om vanuit Nieuwkoop en omstreken een 
busreis naar Lourdes te organiseren. Op 
vrijdag 14 oktober hopen we weer met 
een volle bus vanaf Nieuwkoop richting 
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Nieuwkoop

- Lief en leed -

Overleden 
1 april  Emmie Immerzeel-Klerks    78 jaar
12 april Rinus Leliveld     78 jaar

De lente geeft je energie

De lente maakt je hoopvol

De lente maakt je gelukkig

De lente voelt als liefde

Het voelt als een warm 

vuur dat zich verspreidt

Door lichaam en geest.

Energie, hoop, geluk, liefde, 

vuur….. Pinksteren!



Frankrijk te gaan. Samen met de V.N.B. 
hebben we een geheel nieuw reispro-
gramma samengesteld.
Op de eerste dag brengen we een bezoek 
aan de mooie kathedraal van Orleans. 
Diner in het klooster bij de zusters Be-
nedictenessen en overnachten in Grand 
Hotel Tours. De volgende dag rijden we 
na het ontbijt door naar Rocomadour, 
een bedevaartsplaats in de Dordogne dat 
tegen en op een rots is gebouwd. Gebrui-
ken daar de warme lunch met het menu 
van de streek, iets speciaals. Diner en 
overnachting in Grand Hotel Orleans in 
Toulouse. Op zondag 16 oktober komen 

H. Clara parochie 
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leven van Bernadette. We gaan met 
onze eigen bus een dag genieten van een 
prachtige tocht  door de Pyreneeën met 
onderweg een viering in een klein kerkje 
in St. Savin. Dan naar de Gavernie waar 
je, als je wilt, een heerlijke wandeling 
kunt maken, of genieten op een terrasje 
van een lekker kopje cappucino.

Donderdagmorgen vertrekken we weer 
uit Lourdes richting Never, diner en 
overnachting in het Ibis hotel. Na het 
ontbijt op vrijdagmorgen kort bezoek 
aan de kapel waar Bernadette in een 
schrijn ligt opgebaard. Vervolgens gaan 
we op weg naar huis en hopen rond 
21.00 uur na een heerlijke week weer 
thuis te zijn.
 
Wilt u meer weten over onze reis, neem 
hiervoor contact op met:
Claraparochie 
mevr. Bets Verhage 
(0172) 57 37 13
mevr. Gré de Boer 
(0172) 57 22 08
dhr. Gerard v.d. Ham 
(0172) 53 87 88
Franciscusparochie 
mevr. Anneke Rietbroek 
(071) 331 30 57

Volmaakte harmonie

En tijdloos bovenal

Sluit je ogen dan en zie

Dat ik weer bij je ben

Jouw naam blijft in ons hart.

Jouw naam leeft in ons voort.

Van leven en sterven kent God het geheim

En hij bewaart ons voorgoed.

we rond 14.00 uur aan in ons hotel in 
Lourdes. In de namiddag hebben we met 
onze eigen groep in een kleine kapel op 
het Heiligdom, met onze eigen pastor 
Bosma, de welkomstviering. 

We zijn in Lourdes tegelijk met een grote 
groep Nederlandse pelgrims, met hen 
hebben we een gezamenlijke viering bij 
de grot, de internationale Hoogmis en 
de gelegenheid om mee te doen met de 
sacramentsprocessie en de lichtprocessie. 
Verder is er veel te zien, mogelijkheden 
voor een stadswandeling door het stadje 
Lourdes naar bekende plaatsen uit het 

Samen naar Lourdes 
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Meimaand – Mariamaand
Deed u dat ook vroeger als kind? Bloe-
men plukken voor Maria in de mei-
maand. Pinksterbloemen, madeliefjes, 
boterbloemen.. en dan trots naar huis 
met je bos bloemen om ze in lege glazen 
potten te zetten bij het beeld van Maria. 
Het hele dressoir stond er vol mee. En 
‘s avonds op je knieën bij je stoel werd 
de rozenkrans gebeden en zo af en toe 
mocht je een tientje voorbidden, wat 
een eer was dat.

Nu gaan we weer de rozenkrans bid-
den, in de kerk, in de meimaand. Op 
de woensdagen 4, 11, 18 en 25 mei om 
18.30 uur bidden wij tot Maria die onze 
voorspreekster bij Jezus is. Wij willen 
haar eren met gebed en zang. Ik hoop u 
te mogen ontmoeten op deze avonden.

Marian Berkhout

Viering met kinderkoor uit 
Oeganda in Nieuwveen
Op zondag 22 mei is er om 10.30 uur 
een eucharistieviering in de kapel van 

Huize Ursula met medewerking van het 
kinderkoor uit Oeganda dat ook in 2015 
in Nieuwveen tijdens een viering heeft 
gezongen. In verband met deze viering, 
komt de viering van zaterdag 21 mei 
te vervallen. U bent op zondag 22 mei 
allen van harte welkom in de kapel van 
Huize Ursula. De voorganger is pastor 
Reineerkens en Marian Berkhout zal de 
lectrice zijn, namens de Nicolaaskerk. 
Na de viering is er gelegenheid om al-
lemaal koffie of thee te drinken.

Het kinderkoor uit Oeganda zal een 
bijzondere sfeer geven aan deze viering. 
Deze kinderen zijn allemaal weeskinde-
ren die met het zingen geld inzamelen 
om naar school te kunnen gaan en een 
toekomst op te bouwen. Het Kidgear 
Childrens’s Choir uit Oeganda is 2 
maanden op tournee door Nederland 
en België. Met zang, dans, workshops 
willen de kinderen voor de Stichting 
Up4s geld inzamelen zodat kansarme 
kinderen uit Oeganda in eigen land 
naar school kunnen gaan en een toe-
komst kunnen opbouwen. De Stichting 
Up4s is in 2003 opgericht en heeft al een 
basisschool en een middelbare school 
kunnen bouwen in Oeganda. Tijdens de 
viering is de opbrengst van de collecte 
voor het kinderkoor. Ook zullen er na 
afloop van  de viering Afrikaanse spul-
len worden verkocht. 

Wanneer u meer wilt lezen over de  
kinderkoor en de stichting, ga dan  
naar de website www.up4s.nl.

Fotowedstrijd
De winnende foto van de maand maart 
is gemaakt door Gerard van den Ham. 
Woord van de jury; Zoals iedereen 
kan zien “was de zandtovenaar in 
Nieuwveen” met een grote opkomst 
van publiek. Met het mooie strijklicht 
over de toeschouwers lijkt het wel een 
“Rembrandt”.

Nieuwveen

Op zondag 24 april hingen de 10 foto’s 
van de wedstrijd achter in de kerk. Op 
zondag 1 mei kunt u daar de mooiste 
foto van het jubileumjaar uitkiezen. Op 
zondag 15 mei zal deze aan de winnaar 
worden overhandigd.

Koster worden?
We zijn in onze parochie met meerdere 
vrijwilligers actief om onze geloofsge-
meenschap draaiende en bloeiend te 
houden. Maar er kunnen er altijd meer 
bij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Zo kunnen we best nog wel een koster 
gebruiken in onze gemeenschap, om af 
en toe mee te draaien in welke viering 
dan ook. Lijkt het u wel wat? Dan kunt 
u contact opnemen met ondergetekende 
om u verder op weg te helpen. Graag zie 
ik uw reactie tegemoet.

Marian Berkhout

Pinksteren met twee koren
Het gemengd koor St. Caecilia zal 
samen met koor Cantare uit Mijdrecht 
de eucharistieviering van Pinksteren 

Winnaar fotowedstrijd
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muzikaal verzorgen. De koren zingen 
alles gezamenlijk en telt bij elkaar zo’n 
60 leden! De Missa Pontificalis van Don 
Lorenzo Perosi leent zich uitstekend om 
met een groot koor te zingen. Perosi, ge-
boren op 21 december 1872 in Tortona 
– Italie, werd in 1893 tot priester gewijd 
en was als kapelmeester verbonden aan 
de Sixtijnse kapel te Rome. Hij compo-
neerde vele kerkelijke werken die tot 
op heden nog vaak door koren gezon-
gen worden. Naast deze mis zingen 
we uiteraard liederen in het teken van 
Pinksteren waaronder het ‘Veni Creator’ 
van Eppink en als toegift het ‘Halleluja’ 
van Handel. We hopen van harte dat u 
komt meezingen, bidden en luisteren in 
deze bijzondere viering om 11:00 uur. 
Graag tot dan!

Kort gezegd 

• De pastoraatsgroep en nog enkele vrijwilligers gaan in juni drie dagen op  
retraite in een klooster. 

• In de meimaand is er rozenkrans bidden in onze kerk. 

• Als u uw kindje wilt laten dopen dan kunt u dit melden bij het secretariaat of  
bij diaken Van Aarle (06) 216 932 67. 

• Elke dinsdag is er een viering in de kerk om 9.00 uur. U bent van harte welkom. 

• Elke eerste dinsdag van de maand is er koffiedrinken na de viering. 

• De eerste vergadering voor de federatieweek heeft plaatsgevonden.  

• Alle pastoraatsgroepen van de federatie hebben vergaderd met het  
pastorale team.

H. Clara parochie 

Pinkstergebed

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

Kinderwoorddienst

De volgende kinderwoorddiensten zijn gepland op:
Zondag 17 april 10.00 uur
Zondag 15 mei 11.00 uur
Zondag 26 juni 10.00 uur
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Noorden

steren, voor de 23e keer, een Pinksterno-
veen gevierd in de omliggende kerken. 
Dit jaar waren er veel inschrijvingen van 
kerken om hieraan te mogen deelnemen. 
Dat is een goed teken, maar helaas is 
Noorden dit jaar uitgeloot. Laat dit u 
echter niet weerhouden toch de noveen 
te volgen. In verschillende kerken in de 
regio mogen wij te gast zijn en meevie-
ren. Op pagina 29 van dit blad staat de 
route van de Pinksternoveen. De start is 
vrijdag 6 mei om 19.30 uur in de H.H. 
Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen. 

Eerste Pinksterdag wordt in Noorden 
om 11.00 uur gevierd. Waimbaji is al 
volop met de voorbereidingen bezig. We 
vinden het fijn als u erbij bent. Na de vie-
ring is er een kopje koffie/ thee met een 
vurige tong. Tweede Pinksterdag bent u 
van harte uitgenodigd voor een viering 
in de kerk in Langeraar. 

Eind augustus is de jaarlijkse bedevaart 
naar Kevelaar. Medio mei kunt u zich 
(weer) inschrijven. Informatie kunt u 
vinden in deze en/of volgende Samen-
stromen, of u kunt bellen met Agnes van 
Berkel, tel. (071) 331 41 60.

Sint Martinus deelt mee.. 
Pinksteren… Geraakt door Gods Geest. 
De maand mei is aangebroken. De 
maand van Maria, Hemelvaart en 
Pinksteren. We genieten inmiddels 
volop van de lente. Wat een wonderen 
brengt de mooie natuur ons! De com-
municanten uit Noorden, Zevenhoven 
en Nieuwveen hebben vorige week hun 
Eerste Heilige Communie ontvangen. 
‘Blijf dit doen’ was het project waarmee 
zij zich voorbereid hebben op dit grote 
feest. En met deze mooie slogan willen 
we u van harte uitnodigen voor de bij-
zondere vieringen in deze maand.
In Noorden is er op Hemelvaartsdag  
(5 mei) een viering. Zoals u in de vorige 
Samenstromen heeft gelezen, komt de 
viering van vrijdagmorgen  6 mei te 
vervallen. 

Op vrijdag 13 mei wordt de jaarlijkse 
Mariaviering gehouden bij de grot in 
Zevenhoven. De overige vieringen op 
vrijdag zal na de viering de rozenkrans 
gebeden worden. Als u tijd heeft bent u 
van harte welkom deze met ons mee te 
bidden. Na de viering is er tijd voor een 
kopje koffie in de pastorie.

Als voorbereiding op de komst van Gods 
Geest wordt tussen Hemelvaart en Pink-

Wij begroeten u graag in de 
Martinuskerk.  

De pastoraatsgroep

Gefeliciteerd!  
Zondag 24 april deden 22 kinderen uit 
Nieuwveen, Zevenhoven en Noorden 
hun Eerste Heilige Communie. Feline, 
Chris, Patrycja, Stan, Sep, Joep, Senn, 
Lewis, Dave, Jurre, Sira, Anne, Noa, 
Sanne, Roel, Wiep, Madelynn, Ella May, 
Bart, Jeffery, Oliwier en Giel, van harte 
gefeliciteerd! We hopen jullie nog vaak in 
de kerk te mogen begroeten.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

4 Mei Herdenking
Zoals gebruikelijk, staan we ook in 
Noorden stil bij de gesneuvelden van 
de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk 
gedenken we ook alle andere oorlogs-
slachtoffers. Om 19.45 uur verzamelen 
we op het kerkhof bij het graf van Simon 
van Capel. Dat is nu centraal gelegen op 
het kerkhof. Een afgevaardigde van de 
gemeente Nieuwkoop zal een toespraak 
houden en een pastor zal voorgaan. Na 

Eerste Heilige Communie
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- Lief en leed -

Overleden 
21 maart Wilhelmina Johanna Theresia Mien Pietersen  85 jaar
8 april  Wilhelmus Wim van Diemen   94 jaar

de herdenking is er gelegenheid om 
samen een kopje koffie te drinken in de 
Jozefzaal. We hopen u daar te mogen 
ontmoeten.

Regenboogviering 
Zondag 3 april was er een Regenboog-
viering voor de kinderen vanaf 3 jaar. Er 
waren heel veel kinderen met hun ouders 
en/of opa’s en oma’s. Er waren stoelen te 
kort!!! Deze keer lazen we het verhaal 
‘Jezus stopt een storm’.  Jezus en zijn 
leerlingen zaten op het meer in een boot. 
Midden in een storm. De leerlingen 
waren bang dat de boot om zou slaan. 
Maar Jezus zorgde er voor dat dit niet 
gebeurde. Na het verhaal speelden we 
het na. Veel kinderen hadden een bootje 
meegenomen en deze lieten we varen 
in een groot ‘meer’. We maakten golven 
zodat een aantal bootjes zonk. Maar een 
aantal bootjes bleef drijven. Met een 
muziekinstrument maakten we daarna 
regen en storm en mochten de kinde-

ren om de beurt roepen dat de storm 
stil moest worden, net zoals Jezus deed. 
Tijdens een viering mag er ook altijd een 
aantal kinderen een kaarsje aansteken 
en bidden we daarbij voor iemand of 
iets. De kinderen mogen dit zelf bepa-
len, we bidden meestal voor (overleden) 
opa’s en oma’s, voor papa’s en mama’s, 
voor pas geboren kindjes maar ook voor 
huisdieren. Na een klein half uurtje is 
de viering weer voorbij en sluiten we af 
met het drinken van limonade, koffie en 
thee. Vieren jullie de volgende keer met 
ons mee?

Waimbaji feliciteert Pia Schütz
In januari ontvingen wij een uitnodiging 
voor de 60e verjaardag van onze diri-
gente Pia Schütz. Pia zou haar verjaardag 
groots gaan vieren met een concert en 
Waimbaji mocht erbij zijn! Zij had één 
grote wens, namelijk dat wij, tezamen 
met haar koren uit Zegveld en Nieuwer-
brug, op deze avond een aantal liederen 

zouden zingen. Zingen in een koor doen 
we graag, dus met alle liefde wilden we 
Pia’s wens vervullen. Vooraf niet wetende 
dat het een grote uitdaging was, want de 
stukken waren niet even snel in te stude-
ren. Prachtige liederen uit het Oratorium 
van Ruth en het Regina Coeli werden 
week in, week uit gerepeteerd. Dit alles 
onder de bezielende leiding van Pia zelf. 
Maar wat waren het leuke repetities. 
Alle liederen werden eerst met het eigen 
koor ingestudeerd. Daarna waren wij een 
avond te gast in Zegveld om alle stukken 
gezamenlijk door te nemen en voor de 
generale repetitie ontvingen wij de koor-
leden van Zegveld en Nieuwerbrug in 
onze Martinuskerk. Een koor van ruim 
80 mannen en vrouwen. Wat een geluid 
komt daar uit!

Op 9 april, in een overvolle St. Janskerk 
te Mijdrecht, waren wij er klaar voor. 
Haar gezin, familie, vrienden, buren, 
kennissen en vele koorvrienden werden 
door Pia getrakteerd op een geweldig 
mooi en bijzonder concert! Een zeer 
gevarieerd repertoire, waarbij zij terzijde 
werd gestaan door een groot aantal be-
vriende musici. Wat een kick gaf het voor 
ons om onder leiding van zo’n professio-
neel orkest te zingen!

Onze medewerking was een cadeau voor 
jou, Pia, maar wij vonden het een eer om 
dit voor jou te mogen doen. Je hebt velen 
een hartverwarmende avond bezorgd en 
geraakt met jouw zang en muziek. Veel 
dank voor de geweldige avond! Nog-
maals gefeliciteerd met je 60e verjaardag. 
We wensen jou en allen die je lief zijn, 
geluk en gezondheid toe en hopen nog 
lang van jouw muzikale kwaliteiten en 
enthousiasme te mogen genieten.

Het koor Waimbaji

Regenboogviering
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Vanuit de BCP
Het zal u hoogstwaarschijnlijk niet 
ontgaan zijn dat onze mannen van het 
tuinonderhoud de afgelopen maanden 
niet stilgezeten hebben. Er is weer van 
alles gebeurd in de tuin: snoeien, kap-
pen, rooien en weer aanplanten. 
De laatste klus is de herinrichting van 
de strook voor aan de weg. Wat er nog 
stond, was het aanzien nauwelijks meer 
waard en dus is met vereende krachten 
gewerkt aan het verwijderen van de aan-
wezige struiken, het opnieuw aanvullen 
met nieuwe zwarte grond en met het 
weer aanplanten van nieuwe struiken  
en planten. 
Je ziet ze maar zelden aan het werk, 
maar wat wordt er door deze mannen 
ongelofelijk veel werk verzet. Daarom, 
vanaf deze plek: Mensen, bedankt voor 
jullie inzet!!!

Op 22 mei viert ons koor Revival haar 
25-jarig bestaan. Wie herinnert zich 
niet dat enthousiaste koor uit de jaren 

’70, waarvan zo ongeveer iedere katho-
lieke jongere wel lid wilde zijn?
Met de ontkerkelijking in de 80’er jaren 
verdween dit koor. Tot een groepje 
mensen 25 jaar geleden bedacht dat 
het toch wel heel leuk zou zijn om 
het koor van toen een revival te laten 
beleven. Vele leden van toen maken 
ook nu weer deel uit van het koor, en 
inmiddels alweer 25 jaar. Vele mooie 
vieringen mochten we als parochianen 
meebeleven met het koor. Wij als BCP 
hebben veel bewondering voor het nog 
immer voortdurende enthousiasme 
van het koor en, naar wij aannemen, u 
ook. Daarom willen wij u tijdens deze 
jubileumviering de gelegenheid geven 
om uw waardering op financiële wijze 
tot uitdrukking te brengen, door het 
schenken van een gulle gift tijdens de 
tweede collectie die dan gehouden zal 
worden. Mogen wij rekenen op een 
feestelijk cadeau??

Palmpasen
Het lijkt een beetje mosterd na de 
maaltijd, maar toch willen we hier 
nog even vertellen over de ongelofelijk 
feestelijke viering op Palmpasen. Veel 
jonge ouders in de kerk, die met hun 
kind meekwamen om de intocht van 

Zevenhoven

Jezus in Jeruzalem te vieren. De kinde-
ren met hun mooie palmpasenstokken, 
die ze samen met ouders op school 
gemaakt hebben, het gelegenheidskoor-
tje, dat, hoewel klein in aantal, toch alle 
palmpasenliedjes mooi uitvoerde, het 
zegenen van palmpaastakjes, wat onder 
de kinderen veel hilariteit teweeg-
bracht, het uitdelen van die palmtakjes 
door de kinderen. Het was weer een 
fijne viering met en voor de kinderen, 
waarop we met veel genoegen terugkij-
ken. De paasviering op Eerste Paasdag 
was een sfeervolle viering, met onder 
andere mooie oude gradualen, die door 
de heren van Caecilia prachtig werden 
gezongen. Na de viering was er kof-
fie voor de aanwezigen. Waar wij een 
klein clubje verwachtten, velen krijgen 
immers bezoek, zat de zaal toch weer 
helemaal vol. Waaruit maar weer eens 
blijkt dat dit voor velen een vast gegeven 
begint te worden. Eerst genieten van de 
mooie vieringen en daarna van elkaars 
gezelschap.

Vastenactie over Oeganda
Dit jaar zijn de activiteiten gehouden 
voor Socadido in Oeganda. Iedere 
weekviering werd een verhaaltje verteld 
door Jan Koot door het rad een ander 

Palmpasen

De tuin
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H. Clara parochie 

onderwerp te laten draaien. Water-
pomp, geiten, fruitbomen, bijenkorven, 
zaden en kooktoestel. Ook de jaarlijkse 
soberheidsmaaltijd door de
vormelingen, planten verkoop, extra 
collecten, de melkbus en de spaardoos-
jes van de kinderen. Alles tezamen heeft 
een mooi bedrag opgebracht van 
€ 1.605,94.
Bedankt voor uw bijdragen namens de 
mensen en medewerkers van het project 
Socadido in Oeganda.

MOV

Kledinginzameling voor 
Mensen in Nood
De landelijke voorjaarsinzamelingen 
van Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood gaan weer beginnen. Ook 
in Zevenhoven vindt een inzameling 
plaats. U kunt uw goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel en huishoudtextiel, in 
gesloten plastic zakken op het volgende 
adres inleveren: Mevrouw Vianen, 
Noordeinde 59 te Zevenhoven. 
Op de woensdagen 4 en 11 mei tussen 
19.00 en 20.00 uur.
Namens Mensen in Nood hartelijk 
dank.

Gerda Aartman en Mien Vianen

Zilveren jubileum Revival
Het koor Revival bestaat dit jaar 25 
jaar. Dit jubileum wordt op zondag 22 
mei tijdens een feestelijke woord- en 
communiedienst in de Joh. Geboorte-
kerk gevierd. De voorganger is Adrie 
Stokman en de aanvang is 10.00 uur. Na 
afloop is er in de Orangerie een gezellig 
samenzijn met versierde koffie en thee. 
U wordt van harte uitgenodigd deze 
feestelijke gebeurtenis met Revival mee 
te vieren.
De 38 enthousiaste leden van Revival 
hebben nog meer in petto. Er zijn in-
middels opnames gemaakt van de meest 
favoriete liedjes voor de jubileum-cd. 
Deze cd is vanaf 22 mei te koop voor  
€ 7,50. Bovendien zal het koor op zon-
dag 9 oktober een concert geven in de 
kerk. Nadere informatie over dit concert 
volgt in het federatieblad van september.
De aanzet voor het oprichten van Re-
vival werd destijds gegeven door Ank 

Sijmonsma en Adrie van der Meer. Er 
bleek voldoende belangstelling te zijn 
om mee te zingen en o.l.v Ton van de 
Berg werd in september 1991 de eerste 
viering door Revival opgeluisterd. 
Inmiddels zwaait Piebe Tigchelaar al 
weer 20 jaar de scepter en is een derde 
van de leden het koor vanaf het begin 
trouw gebleven. Tevens zijn organiste 
Erica Kelder, gitarist Peter Lodder en 
drummer Paul van Tol al jarenlang een 
vaste waarde wat betreft de instrumen-
tale begeleiding. Revival bouwde in deze 
kwart eeuw een repertoire op van meer 
dan 100 liedjes. Ze kenmerkt zich door 
eigentijdse muziek met zelfgemaakte ar-
rangementen. Bovendien zijn de teksten 
van eigen hand. Revival verzorgt bij de 
reguliere vieringen de muzikale omlijs-
ting en doet dit ook bij huwelijks- en 
doopvieringen, avondwakes en uitvaar-
ten. Ook is er van buiten Zevenhoven 
interesse. Afgelopen jaar zong Revival 
onder andere in Montfoort en Koc-
kengen en jaarlijks zijn zij te gast in de 
kapel van Landgoed Ursula in Nieuw-
veen. Buiten de kerk heeft het koor al 
diverse malen tijdens de kerstvieringen 
van de Zonnebloem in Zevenhoven en 
Nieuwveen het muzikale gedeelte voor 
haar rekening genomen.
Revival is een hechte groep mensen met 
een gezamenlijke passie voor zingen, 
in combinatie met ontspanning en 
gezelligheid. Sopranen en alten zijn wat 
aantal betreft evenredig verdeeld, maar 
de heren kunnen nog wel versterking 

gebruiken. De repetities zijn op dins-
dagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in 
de kerk. Kijkt u ook eens op de web-
site van Revival: http://revival7hoven.
webklik.nl.

Graag tot ziens op zondag 22 mei.

Activiteit Orangerie
Dinsdag 24 mei gaan we naar Utrecht 
toe. We brengen een bezoek aan het 
Catharijneconvent. Hier is een tentoon-
stelling van Franciscus. Maak kennis 
met de veelzijdigheid van Franciscus! 
Als natuurliefhebber, 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 kunste-
naars. Kunstwerken van o.a. Taddeo 
di Bartolo, Fra Angelico, Ludovico 
Carracci, Rembrandt en Escher geven 
een indrukwekkend overzicht door de 
eeuwen heen. Hierna gaan we lunchen. 
’s Middags willen we de Botanische tuin 
gaan bekijken. Het Catharijneconvent 
en Botanische tuin zijn voor muse-
umkaarthouders gratis. Anders is de 
entreeprijs respectievelijk € 12,50 en  
€ 7,50. We vertrekken om 9.30 uur bij 
de Orangerie en hopen omstreeks  
17.00 uur weer terug te zijn.
Wilt u mee? Geeft u zich dan op  
bij Joke, tel. (0172) 53 97 48 of  
jokevtol@gmail.com.

Gerda, Joke en Gerda

Koor Revival
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Mooie opbrengst Vastenactie
We zijn de activiteiten voor de vasten-
actie gestart met de vastenmaaltijd. Op 
woensdagavond 24 februari waren er 50 
personen die genoten van een heerlijke 
maaltijd, die begon met pindasoep, die 
iedereen heerlijk vond. Daarna mochten 
de gasten zelf van de verschillende stoof-
potten opscheppen. Alles ging schoon 
op, er was alleen wat rijst over. Nadat 
Betty had verteld over het doel van de 
vastenactie werd er gecollecteerd. De 
opbrengst was € 1.185,65. Op 11 en 12 
maart was er de koffiestop bij de COOP: 
deze bracht € 491,65 op. Witte Donder-
dag was er een mooie paasviering van 
basisschool Ter Does. Deze paasviering 
heette ‘Vergeet mij niet’ en de mensen in 
Oeganda zijn niet vergeten. De eerder 
uitgedeelde flesjes werden ingeleverd en 
hadden een opbrengst van € 948,45.
In de melkbus zat € 296,-, wat de totale 
opbrengst van de vastenactie brengt op 
€ 2.921,75. Als u bedenkt dat voor € 15,- 
een school 15 fruitbomen kan planten, 
dan zou dat een aardige plantage wor-
den! Voor dit bedrag kunnen bijna 100 
gezinnen een zak met zaden ontvangen 
of 20 boeren een irrigatiepomp. Heel 
hartelijk bedankt namens de boeren 
en kinderen in Katakwi. Dit geweldige 
bedrag hadden we niet kunnen berei-
ken zonder de inzet van de vrijwilligers. 
Dank jullie wel.

M.O.V. Betty Bank en Jeanne Borst

Lintje voor 
Marian Hoogervorst  
Ze was 17 jaar toen ze als vrijwilliger bij 
de werkgroep Klein Onderhoud van de 
toenmalige parochie Onze Lieve Vrouw 
Geboorte aantrad. Op dinsdag 29 maart 
werd Marian Hoogervorst in het zon-
netje gezet voor haar 50-jarig vrijwil-
ligerschap. Maar dat het de Koning had 

Hoogmade/Woubrugge

behaagd haar Koninklijk te onderschei-
den, daar was ze niet op voorbereid. ‘Ik 
had er stilletjes op gehoopt dat mijn 
kinderen bij het jubileum zouden zijn. 
Dat mijn familie aanwezig was, dat was 
een verassing. Toen de burgemeester 
binnenkwam dacht ik, dat is bijzonder.’
Marian werd door koster Piet Hoogen-
boom gevraagd of ze wilde helpen met 
het schoonhouden van de kerk. Ze zei 
„Ja.” Toen had ze nooit kunnen vermoe-
den dat ze 50 jaar later nog met plezier 
vrijwilliger zou zijn bij de Klein Onder-
houdsploeg.’ Er zijn zes klein onder-
houdsploegen met ieder vier vrouwen. 
Per groep maken ze het priesterkoor en 
een deel van de kerk schoon. ‘Nee joh, 
de hele kerk stofzuigen red je niet in een 
paar uur. Marian doet het graag, naast 
haar andere vrijwilligerswerkzaamhe-
den, zoals het rondbrengen van de Ma-
riakalender in het dorp. Iedereen werkt 
met plezier, want het zijn ook avonden 
met sociaal contact. De dames houden 
elkaar op de hoogte van het wel en wee 
in het dorp, drinken samen een bakkie 
en zetten zich in voor een schone kerk. 
Daarom vond de beheercommissie het 

belangrijk om de vrijwilligers van de 
Klein Onderhoudploeg Marian Hoog-
ervorst, maar ook Lida van Schie en 
Lenie van Noord, beiden 25 jaar actief 
als vrijwilliger en Lenie van Leijden-
Zonneveld, 30 jaar actief vrijwilliger, te 
bedanken. De kerk ligt er voor iedere 
viering spic en span bij dankzij de inzet 
van deze vrijwilligers.

Roelf Scholma
 
25-jarig zangersjubileum  
Ineke Boogaard
Op zondag 10 april vierde Ineke Boog-
aard haar 25-jarig zangersjubileum. 
Tijdens de huldiging speldde pastor 
Margriet van der Zwaan de onder-
scheiding op, reikte de oorkonde uit 
en overhandigde haar namens de BCP 
een bos bloemen. Ineke beschikt over 
drie belangrijke eigenschappen die 
onontbeerlijk zijn voor koorzangers die 
medewerking verlenen aan de liturgie. 
Dirigent Roelf Scholma prees haar 
doorzettings- en incasseringsvermo-
gen en haar flexibiliteit. Ineke kreeg de 
kerkmuziek met de paplepel ingegoten. 

Marian Hoogervorst krijgt een lintje van burgemeester Van der Velde
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H. Franciscus parochie   

Vader Piet van de Pouw Kraan was 
dirigent in Rijpwetering. Vijfentwintig 
jaar geleden begon Ineke bij het toen-
malig jongerenkoor. Dat transformeerde 
tot het Ritmisch Koor, dat Happiness 
ging heten en tegenwoordig als LEF 
(Liturgisch Ensemble Femina) door het 
leven gaat. Om zoveel veranderingen te 
doorstaan is doorzettingsvermogen no-
dig. Inekes flexibiliteit blijkt uit het feit 
dat zij in de afgelopen 25 jaar zowel bij 
de sopranen 1 en 2 als bij de alten 1 en 2 
heeft gezongen. De kerkgemeenschap en 
de zangers van LEF zijn blij met de inzet 
van Ineke en hopen dat zij nog vele ja-
ren van haar stem en de samenwerking 
mogen genieten.

Roelf Scholma

Eerste Heilige Communie
Er zijn drie kinderen van de kerk 
Hoogmade – Woubrugge die de Eerste 

Heilige Communie hebben gedaan in 
Rijpwetering op 17 april: Lia Schipper 
en Robijn Vonk uit Woubrugge en Thijs 
Mooren uit Hoogmade.
Uit een vraaggesprekje met Lia Schipper 
tijdens de voorbereiding op deze bijzon-
dere dag kwamen de volgende antwoor-
den. Als je je Eerste Heilige Communie 
nog niet gedaan hebt, mag je nog geen 
hostie opeten. Tijdens de lessen van de 
Eerste Heilige Communie leerden we:
1.  Dingen uit de Bijbel, zoals over Mozes 

en de Egyptenaren, Jezus en God, 
manna, bidden.

2.  Ik kon al het Onze Vader en Wees 
Gegroet Maria, dat heb ik van mijn 
moeder en mijn broer geleerd.

3.  Ook heb ik geleerd over het laatste 
avondmaal, over het brood en de wijn 
(het lichaam en bloed van Jezus).

4.  Na school moest ik meteen naar huis, 
snel eten en dan werd ik om 15.30 uur 
opgehaald en gebracht naar Rijpwe-
tering door de moeder van Robijn 
Vonk.

Pinksternoveen maandag-
avond 9 mei
In het vorige nummer van Samenstro-
men is het u wellicht opgevallen: na een 
aantal jaren te hebben overgeslagen, 
doet de O.L.V. Geboortekerk van Hoog-
made/Woubrugge  mee aan de Pink-
sternoveen. Dat gebeurt niet zomaar, 
maar met LEF! Tussen Hemelvaartsdag 
en Pinksteren kunt u elke dag op een of 
twee plaatsen terecht voor een viering. 
Een overzicht vindt u elders in deze uit-
gave (pagina 29) en op het affiche achter 
in de kerk. Onze gemeenschap staat 
ingeroosterd voor de maandagavond  
9 mei om 19.30 uur. Dit jaar bent u 
in de gelegenheid om een dubbelslag 
te slaan. Enkele van de deelnemende 
kerken nemen ook deel aan het ‘Feest 
van de Geest’, een groot landelijk kunst-
project van geloofsgemeenschappen en 
kunstenaars.  

Ineke Boogaard wordt gehuldigd door 
pastor Margriet van der Zwaan

Zondag 8 mei Moederdag
En omdat Maria de moeder van 
ons allemaal is, zal er deze dag een 
speciale Mariaviering zijn in Hoog-
made. Tenslotte is de meimaand 
Mariamaand. Maar natuurlijk zullen 
wij in deze viering ook stilstaan 
bij alle moeders en verzorgenden 
uit alle parochies. Wij nodigen u 
daarom van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn. Jong en oud, ieder 
van u zal herkenbare liederen horen 
en mee kunnen zingen. Aanvang 
viering 10.00 uur in de O.L.V. Ge-
boortekerk in Hoogmade. Voorgan-
ger: Pastor M. van der Zwaan met 
muzikale medewerking van “Zang-
groep Inspiratie’’. Voor een ieder van 
u zal er aan het eind van de viering 
een kleine attentie zijn.

3 communicanten uit Woubrugge en 
Hoogmade deden hun H. Communie 

(www.feestvandegeest-groenehart.nl). 
In onze kring zijn dat: H.H. Petrus en 
Paulus - Reeuwijk (za.), Ipse de Brug-
gen - Zwammerdam (zo.) De Licht-
kring - Alphen aan den Rijn (di.) -  
H. Willibrordus - Bodegraven (wo.) 
Een Zalig Pinksteren gewenst!

Cobie Wolvers en Frans Dam

- Lief en leed -

Jubileum
1 mei  Theo en Riet van der Geest-van der Salm 55 jaar getrouwd



Leimuiden/Rijnsaterwoude

Palmzaterdag
Zaterdag 19 maart hebben 36 kinderen 
met een palmpaasstok het evangelie 
kracht bijgezet met een processie door 
de kerk. Hierna zijn zij naar de kinder-
nevendienst gegaan en hebben daar een 
knopenarmband gemaakt aan de hand 
van de tekst; “Vast wel” uit Samenstro-
men. 7 kralen voor de 7 daden; keuze 
geven aan iedereen, aandacht geven, tijd 
geven (geduldig zijn), weg kunnen  ge-
ven, excuses maken; vergeven, liefde en 
de hemel. De kinderen is gevraagd het 
armbandje tot Pasen aan te houden en 
hem op 1e paasdag los te snijden, zodat 
ook zij een ‘bevrijd’ gevoel krijgen…

Heddy en Anja  
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Solidariteitsmaaltijd is € 328,- en de 
Plantjesaktie heeft € 150,- opgebracht. 
Geweldig! Dat u met zo velen de Vas-
tenactie voor Oeganda op deze manier 
een warm hart hebt toegedragen.

Namens de pastoraatsgroep, 
Sonja Knelange

Trotse kinderen met palmpaasstokken

Palmpaasstokken
De zondag van Palmpasen zijn er weer 
veel parochianen verrast met een palm-
paasstok. Door kinderen versierd en 
thuis bij de mensen gebracht.
Zo ook bij Cees van Velzen die op dat 
moment in het ziekenhuis lag.
Hij was echt blij met deze verrassing en 
wil namens alle ontvangers van deze 
versierde stokken alle kinderen heel 
hartelijk bedanken.

Solidariteitsmaaltijd en  
Plantjesaktie voor Oeganda
Woensdag 9 maart werd door de pasto-
raatsgroep en de Protestantse Gemeente 
Leimuiden een gezamenlijke solidari-
teitsmaaltijd georganiseerd in de “Ont-
moeting”. Bij deze gezamenlijke maaltijd 
waren 60 mensen aanwezig.
Dit jaar hadden wij een eenvoudige 
maaltijd: tomatensoep/groentesoep met 
brood en als toetje vers fruit.
De zaal en tafels waren gezellig aan-
gekleed en al die etende, pratende en 
lachende mensen vormden een fijne 
aanblik, het was net als voorgaande 
jaren een mooie ontmoeting.
De opbrengst van de gezamenlijke 

Ook de ouders hadden hun handen vol…

liefde

liefde is...alles begrijpen van 
elkaar zonder iets te zeggen.
liefde is...alle ruzietjes weer snel 
bijleggen.
liefde is...naar elkaar luisteren 
en elkaar vertrouwen,
maar het allerbelangrijkste van 
liefde is om van elkaar te
houden!

Toon Hermans
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Kliederkerk 
‘Kliederkerk Nederland’ is een aanvul-
lende vorm van kerk-zijn voor kinderen 
vanaf een jaar of drie en de mensen om 
hen heen. Kliederkerk volgt een opzet 
waarin kinderen samen met volwas-
senen een Bijbels thema op creatieve 
manieren kunnen ontdekken.
Kliederkerk richt zich op het begripsni-
veau van kinderen en geeft in de vorm 
ook ruimte aan volwassenen om met 
elkaar in gesprek te komen over wat 
geloven in God en de verhalen van Jezus 
betekenen in het dagelijks leven.
Kliederkerk Leimuiden & Rijnsater-
woude begint om 12.00 uur en is tegen 
13.30 uur klaar. Het is inclusief een 
eenvoudige lunch.

- Lief en leed -

Overleden
5 april   Cor de Wagenaar     92 jaar

Gedoopt
3 april  Lars Koot
   zoon van Peter en Christa Koot-van Veen
   Huub Dijkgraaf
   zoon van René en Hester Dijkgraaf-Beelen
 
Jubilea
   De heer J. Lunenburg en    50 jaar 
   mevrouw C. Lunenburg-Scholte  

Tot aan de zomervakantie van de scho-
len staan er drie Kliederkerken gepland. 
De eerste in de Dorpskerk op 17 april, 
de tweede in de Woudse Dom op 22 mei 
en de derde in de St. Jan de Doper op 
3 juli.

Programma:
12.00 uur Aanvang met uitleg
12.10 uur Samen Ontdekken
13.00 uur Samen Eten
13.15 uur Samen Vieren
13.30 uur Afsluiting

Kliederkerk Leimuiden & Rijnsater-
woude is een initiatief van: Dorpskerk 
Leimuiden - St. Jan de Doper  Leimui-
den -  Woudse Dom Rijnsaterwoude

H. Franciscus parochie   

Meer informatie: www.kliederkerk.nl.
Wilt u meer uitleg over dit onderwerp? 
Meldt u zich dan bij de redactie van  
St. Jan de Doper: abmvdmeer@planet.nl.

Pinksternoveen
Vergeet u de viering van de Pinkster-
noveen niet? In de Samenstromen van 
april heeft u er over kunnen lezen en op 
pagina 29 vindt u nogmaals de route.
In onze kerk is de viering op dinsdag  
10 mei om 19.30 uur.

Peppelhofviering
Vrijdag 13 mei 9.30 uur is er een 
Woord- en Communieviering in  
de Peppelhof. Voorganger is pastor  
C. Horsthuis.

Spreuk
Als je niet kunt accepteren dat een an-
der er een andere mening op na houdt, 
dan wordt het moeilijk leven. 

Jan Boere

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

Gezondheid

Het is fijn als je gezond mag zijn
Elke morgen fris en fit op kan staan
Waarna je je eigen gang mag gaan
Vrij van allerlei zorgen en pijn.

Gezondheid is een grote schat
Groter dan welvaart, geld en macht
Hoewel men daar veel van verwacht
Tijdens ons menselijk levenspad.

Gezondheid, het is nergens te koop
We mogen het uit Gods hand ontvangen
En meer behoeven we niet te verlangen
God, Hij is onze kracht en aller hoop.

Gezondheid, om dankbaar voor te wezen
Helaas is het niet aan ieder gegeven
Velen kampen met ziekte in hun leven
En zien uit naar een tijd om te genezen.

Laten we bidden voor hen die lijden
Voor wie het leven zo moeilijk kan zijn
O God, wil verlichting geven van pijn
Wil hen van angst en zorg bevrijden.

Fedde Nicolai



Dinsdagmorgen  
10 mei om 9.15 uur Rozenkransgebed 
en om 9.30 uur Eucharistie in Oud Ade. 
Voorganger is pastor B. Bosma. Na de 
viering koffie op de pastorie.
24 mei om 9.45 uur Rozenkransgebed 
en om 10.00 uur Viering van woord 
en communie in Rijpwetering voor de 
KBO. Met zang van het KBO koor uit 
Langeraar. Voorganger is pastor Ch. 
Horsthuis. Er is een communieronde op 
3 en 17 mei.

Doopviering
Zondag 12 juni om 12.00 uur is er een 
doopviering in Oud Ade. De voorbe-
reidingsavond is op donderdag 19 mei. 
Aanmelden van uw kindje voor deze 
viering kan nog tot 18 mei bij het secre-
tariaat op de pastorie van Rijpwetering.

Misdienaars
De misdienaars helpen de voorganger 
tijdens de viering met alles wat er te 
doen en aan te geven is.
Voor zowel jongens als meisjes is het 
een belangrijke en mooie taak in de 
vieringen. In onze parochiekern zetten 
8 jongelui zich daarvoor in. Wil uw kind 
ook wel eens kijken of dit iets voor hem 
of haar is, neem dan contact op met:
Mevrouw Joke Daleman, tel. 071-
8884505

Dit jaar willen we weer een uitje or-
ganiseren voor de misdienaars en de 
kinderen van ons jeugdkoor LOSZ. In 
het weekend van 28-29 mei is hier voor 
een deurcollecte.

Pinksternoveen 
Een noveen is een reeks van negen 

Oud Ade/Rijpwetering
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Actie Vraag en Aanbod 
een groot succes
Zaterdag 12 maart hebben we als 
MOV groep weer mee gedaan aan de 
actie Vraag en Aanbod Internationaal. 
Vooral in Oud Ade werd er veel inge-
zameld. Heel veel gereedschap en drie 
naaimachines! Deze gaan eerst naar de 
werkplaats in Alphen (Brabant) waar ze 
worden hersteld voor vervoer naar het 
Zuiden en landen die ze goed kunnen 
gebruiken. Hiermee worden nieuwe 
bedrijfjes gestart en kunnen de mensen 
daar geld verdienen om zo een beter 
leven te kunnen opbouwen.
Heel veel dank hiervoor en we hopen 
dat u volgend jaar weer mee wilt helpen 
de actie tot een succes te maken!

Terugblik Palmpasenviering 
in Rijpwetering
Zondag 20 maart hebben we Palmpa-
sen gevierd en stonden 31 versierde 
palmkruisen al klaar voor het altaar. 
Deze kruisen hebben we samen met de 
kinderen van Basisschool De Kinder-
brug gemaakt.
Bij binnenkomst werden door de mis-
dienaars aan iedereen palmtakjes uitge-
deeld.  In de viering was een feestelijke 
processie. Daarbij liepen de misdienaars 
met kaarsen gevolgd door veel kinderen 
die een palmkruis of palmtakje droegen 
door de kerk. Door onze voorganger 
pastor Bouke Bosma werden alle palm-
kruisen en palmtakjes met wijwater 
gezegend.
Tijdens de hele viering heeft kinderkoor 
LOSZ met mooie liederen voor de mu-
zikale ondersteuning gezorgd. 
De kinderen konden in de viering ook 
hun zelfgemaakte vastenspaardoosje 
inleveren. Na de viering werden de 
palmkruisen door de enthousiaste kin-

dagen waarop men op een bijzondere 
wijze tot God bidt, ter voorbereiding 
op een grote feestdag. Het bekendst is 
de Pinksternoveen ter voorbereiding 
van het Pinksterfeest in navolging van 
de apostelen die tussen Hemelvaart en 
Pinksteren negen dagen in gebed bijeen 
waren.

Symbolisch komt het Pinkstervuur 
vanuit de Parochie O.L.V. Hemelvaart in 
Nieuwkoop naar Rijpwetering vervol-
gens gaat het de volgende dag naar de 
H. Bonifacius kerk in Alphen a/d Rijn.
De volledige route staat vermeld in de 
Samenstromen van april en in dit num-
mer op pagina 29. 

U bent meer dan welkom op vrijdag 
13 mei om 19.30 uur in de Onze Lieve 
Vrouw Geboorte kerk te Rijpwetering. 

Nico Hoogenboom en Tineke van Hoorn

Solidariteitsmaaltijd
Woensdag 9 maart waren er slechts 18 
mensen aanwezig bij de solidariteits-
maaltijd die in de pastorie van Rijpwe-
tering werd gehouden. Pastoor Glas was 
namens het pastorale team aanwezig en 
ging voor in gebed. Zijn aanwezigheid 
werd door ons heel erg op prijs gesteld. 
Het werd een gezellige maaltijd met 
gerechten uit Oeganda en we kregen 
complimenten voor onze kookkunsten. 
Degenen die er niet waren hebben wat 
gemist! De opbrengst was toch nog  
€ 272,- welke ten goede komt aan het 
project ‘Water, bron van leven’ in Oegan-
da. We hopen volgend jaar weer meer 
mensen te mogen verwelkomen.

MOV groep Gerrie Meerstadt, 
Coby van der Meer
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deren als verrassing bij oudere of zieke 
parochianen gebracht. Vaak waren de 
ontvangers van de kruisen zo blij, dat de 
kinderen zelf ook niet met lege handen 
naar huis gingen.

De werkgroep gezinsvieringen

Hoe Kerk en dorp 
samenkomen
Het is palmzondag. Met enkele familie-
leden zitten we aan de koffie. Dan gaat 
de voordeurbel. Niet de afgesproken 
‘familieriedel’. Wie kan dat zijn?  Voor 
de deur staan 2 enthousiaste kinderen 
met hun moeder. Vol trots krijg ik een 
palmpasenkruis met daaraan lekkere 
en symbolische dingen aangereikt. 
Natuurlijk weten we wie moeder en 
kinderen zijn. We leven tenslotte in een 
klein dorp. Er is tijd voor een glaasje 
limonade… Vandaag hebben wij dorp 
en Kerk samen ontmoet. Dank aan alle 
organisatoren en uitvoerders.
Het geeft zo’n goed gevoel! 

Cor, Annie en Els van Schie

Vastenactie kinderen
Dit jaar ben ik Gerrie Meerstadt gaan 
helpen met de MOV groep. Eigenlijk 
bestond die groep voor onze paro-
chiekern alleen uit Gerrie. Ik heb in 
deze functie de school bezocht om te 
vertellen over de Vastenactie. Vorig jaar 

Lijden
In de Goede Week heeft het ‘lijden’ een 
bijzondere betekenis vanwege het lijden 
en sterven van Jezus van Nazareth.

Lijden….. Heeft lijden betekenis? 
Volgens mij zeer zeker. Het menselijk 
lijden heeft een negatieve, maar ook een 
positieve betekenis.
Jezus heeft door Zijn kruisdood de 
mensheid van de zonden verlost.
Voor ons persoonlijk heeft ‘Gods Zoon’ 
uit liefde de verschrikkelijke vernede-
ring van de kruisdood willen onder-
gaan. Jezus heeft gezegd: ‘Wie mij wil 
navolgen neme zijn kruis op en volge 
mij na! (Markus 8:34, Mattheus 16:24 
Lucas 9:23).

Vandaar dat volgens mij ook de mens-
heid niet kan ontkomen aan lijden dat 
hevig en pijnlijk is.
Deze opvatting kan alleen gezien wor-
den vanuit ons christelijk geloof.

P. van der Boog

kregen de kinderen een vastendoosje 
om daar geld in te sparen voor het 
project tijdens de vasten. Dit jaar kregen 
ze als opdracht zelf een vastendoosje 
te maken van een leeg melkpak. Samen 
met de kinderen hebben we een filmpje 
gekeken over het vastenproject. Twee 
Nederlandse kinderen gingen daarin 
naar Oeganda om te kijken hoe het 
leven daar was. De kinderen waren erg 
onder de indruk en hadden goede voor-
nemens het vastendoosje vol te sparen 
voor de kinderen in Oeganda.
De vastendoosjes zijn tijdens de Palm-
pasenviering door de kinderen inge-
leverd. Er waren ook klassen die met 
elkaar een doosje gemaakt hadden en 
gevuld. De kinderen uit de klas van juf-
frouw Els zijn met elkaar naar de kerk 
gelopen om de vastendoos in te leveren.
Alle kinderen bedankt voor jullie inzet, 
de kinderen in Oeganda zullen erg blij 
zijn met jullie bijdrage. Jullie hebben  
€ 131,40 bij elkaar gespaard. Goed hoor.

Cobi van der Meer, MOV groep

H. Franciscus parochie   

- Lief en leed -

Overleden 
23 maart Maria Geertrudis Daleman – van Schie  83 jaar
25 maart Theodorus Jacobus Olijerhoek   95 jaar
29 maart Catharina Alia van Haestregt- Vaneman  85 jaar

Palmpasen  



Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Mortuarium Mariakerk 
In de week voor Pasen heeft een groep 
vrijwilligers van begrafenis onderne-
ming Pro Deo het mortuarium van 
de Mariakerk een flinke opknapbeurt 
gegeven.

Van een ruimte die meer weg had van 
een garage van de pastoor is nu een 
mooie ruimte gecreëerd waar de nabe-
staanden in een wat meer familieach-
tige kamer afscheid van hun geliefde 
kunnen nemen.
 
Hierbij laten wij u weten dat begrafe-
nisonderneming Pro Deo nog steeds 
leeft en wij u nog altijd van dienst kun-
nen zijn.

Begrafenisvereniging Pro Deo

Van de pastoraatsgroep
De afgelopen periode stond als vast 
punt op de agenda het nieuwe vie-
ringenrooster, zoals bij elke pasto-
raatsgroep binnen de Franciscus- en 
Clarafederatie. Hoe het rooster eruit 
gaat zien legt pastoor Glas aan u uit in 
deze Samenstromen. 
We weten dat we het niet iedereen naar 
de zin kunnen maken, maar hopen dat 
iedereen zich hier na verloop van tijd 
in kan vinden.
De uitbreiding van de pastoraatsgroep 
is ook een vast agendapunt en we 
blijven zoeken naar nieuwe kandida-
ten voor onze werkgroep. Ook andere 
werkgroepen kunnen nog wel wat 
handjes gebruiken.

Gelukkig hebben we ontzettend veel 
vrijwilligers en deze mensen kunnen 

we niet genoeg bedanken voor hun 
geweldige inzet. Voor al deze vrijwil-
ligers organiseren wij een ouderwets 
gezellige avond met kaarten, sjoelen 
en andere spelletjes. Alle vrijwilligers 
ontvangen in mei een uitnodiging voor 
deze avond op zaterdag 25 juni. Mocht 
u vrijwilliger zijn en geen uitnodi-
ging ontvangen, dan kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van de 
Petruskerk, zodat wij u alsnog kunnen 
uitnodigen.

En wilt u dit jaar mee op bedevaart 
naar Kevelaer op 29, 30 en 31 augustus, 
dan kunt u vanaf 17 mei een inschrijf-
formulier ophalen bij het secretariaat 
van de Petruskerk.

Namens de pastoraatsgroep, 
Agnes van Berkel

Wat is geweest
1e H. Communie en H. Vormsel
We hebben de afgelopen weken 2 
mooie vieringen gehad rond 1e H. 
Communie. 2x een volle kerk. Helaas is 
er geen verslagje van binnen gekomen. 
Ook de vormselviering is goed verlo-
pen.

Wat gaat komen
Meimaand, Mariamaand 
Rozenkrans bidden
Zoals ieder jaar zal ook deze maand 
in de Petruskerk weer voor de viering 
op dinsdag- en donderdagmorgen 
gezamenlijk de rozenkrans worden 
gebeden.

U weet natuurlijk dat in Oude Wetering 
bij de Hof van Alkemade een Mariaka-
pel staat. Een initiatief van een aantal 
parochianen en onderhouden door 
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Mortuarium Mariakerk 
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de Stichting Vrienden van Maria. Ook 
daar zal in de maand mei de rozen-
krans gebeden worden en wel iedere 
vrijdag om 09.30 uur.

Dodenherdenking 4 mei
Jaarthema 2016: ‘De vrijheid omarmd’
Op 4 mei tijdens de Nationale Her-
denking worden alle Nederlandse 
oorlogsslachtoffers herdacht: ‘Tijdens 
de Nationale Herdenking herdenken 
wij allen – burgers en militairen – die 
in het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgekomen 
of vermoord sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog, en daarna in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’

In Kaag en Braassem (locatie gemeen-
tehuis Roelofarendsveen) besteden wij 
ook dit jaar weer bijzondere aandacht 
aan deze herdenking. Op 4 mei om 
19.00 begint de herdenking buiten 
voor het gemeentehuis waar een groot 
aantal stoelen staat opgesteld voor de 
bezoekers. ‘Liefde voor Harmonie’ o.l.v. 
Jurgen van Groningen van Schinkel en 
‘Door Gunst Verkregen’ o.l.v. Wim van 
Klink verlenen gezamenlijk hun mu-
zikale medewerking. Dit jaar staat het 
speciaal voor dit evenement samenge-
stelde gelegenheidskoor o.l.v. Linda van 
der Lip. 

Meer informatie over deelname aan 
het gelegenheidskoor is verkrijgbaar 
bij onze voorzitter, Paul Akerboom, tel. 
(071) 133 14 260. De herdenking wordt 
afgesloten met een ontvangst van alle 
aanwezigen met koffie in het gemeen-
tehuis.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog 
betekende niet dat er een einde kwam 
aan oorlog in de wereld. Nog dage-
lijks lijden mensen onder gewapende 
conflicten en de schending van men-
senrechten. Op veel plaatsen ter wereld 
moeten mensen dagelijks vechten voor 
hun bestaan. Dodenherdenking, 4 mei 
is daarom óók de dag waarop we ons 
bezinnen op onvrijheid elders in de 
wereld.
Wij hopen dat velen met ons willen 
herdenken dat vrijheid niet alleen in 
Nederland een groot goed is en dat zij 

zich met ons realiseren dat tot op de 
dag van vandaag velen huis en haard 
hebben moeten verlaten omdat vrijheid 
in hun vaderland niet vanzelfsprekend 
is. Voor de vrijheid in Nederland heb-
ben indertijd ook velen gevochten en 
zelfs hun leven gegeven.
Met vriendelijke groet namens het 
comité,

Maartje de Koning, (06) 158 284 78

Donderdag 5 mei Hemel-
vaartsdag en dauwtrappen
Net als voorgaande jaren gaan we ook 
dit jaar weer dauwtrappen met natuur-
lijk onderweg een gezellige koffiestop 
(koffie met krentenbrood)..
Misschien zal er ergens over een hekje 
geklommen moeten worden maar 
daarvoor zal er een opstapje aanwezig 
zijn en zal dit geen probleem worden. 
Verzamelen 10 minuten voor 7 uur  en 
precies om 7 uur vertrekken we vanaf 
de Petruskerk.

Natuurlijk kijken we uit naar een leuke 
groep deelnemers, want dan pas wordt 
het een succes. 
Bij heel slecht weer gaat de wandeling 
niet door, de viering om 10.00 uur wel. 
Voor informatie over het wel of niet 
doorgaan kunt u bellen met Marianne 
Strijk, telefoon (071) 331 36 29 of  
(06) 555 477 56.

  
- Lief en leed -

Gedoopt in de afgelopen periode
Finn Peter Bakker 
Myrte van der Velde

Geboren
18 maart  Elise Anna Maria 
  dochter van Arjan van Aalst en Marije Ammerlaan

Overleden
18 maart  Maria Clementina Koot  74 jaar
23 maart  Franciscus Johannes Jacobus Wesselman  86 jaar
24 maart  Anna Emerentia Maria van der Poel – van der Zwet  80 jaar
28 maart  Adrianus Gerardus Droogh  77 jaar
4 april Johannes Corenlis Hendricus Timmermans  69 jaar
15 april  Rob Franciscus Termeulen (uit Huize Ursula)  25 jaar

H. Franciscus parochie   

Vroege mis op woensdag 
Als katholieken vieren we niet alleen op 
zondag (of de avond ervoor) de mis. In 
principe kunnen we iedere dag vieren. 
In deze kern zijn de gebruikelijke week-
vieringen op dinsdag- en donderdag-
morgen om 9:00 uur. Daarna is er dan 
de gelegenheid om even na te praten bij 
een kop koffie. 
Maar… voor de mensen die werken of 
overdag op een andere manier bezig 
zijn is dat geen handige tijd. Om die 
reden zijn we aan het begin van dit jaar 
begonnen met een vroege eucharis-
tieviering op woensdag om 7:00 uur ’s 
morgens: een korte (stille) mis van zo’n 
20-25 minuten. 
Het is een mooie manier om de (werk-)
dag te beginnen: van harte welkom!

Pastoor Jack Glas



Spraakwater

Clara & Franciscus federatie 

van en vóór ouder en kind

Kindergebed

Heer, ik wil U zo graag zien
Kan dat een keer, misschien?
Ik wil U graag een handje geven
Ook als is het maar heel even.

De mensen zeggen dat U bestaat
Maar ik zie U nooit op straat
Kom maar eens bij ons thuis
Wij hebben een heel mooi huis.

Heer, ze zeggen dat U alles kan
Maar ik merk er niet zoveel van
Dat U van alle kinderen houdt
Ook al zijn ze wel eens stout.

Heer, op school doe ik mijn best
Toch word ik heel vaak gepest
Kunt U daar wat aan doen Heer
Want het gebeurt keer op keer.

Lieve Heer, nu weet ik niets meer
Maar ik kom gauw een keer weer
Om dan verder met U te praten
Zullen we het hierbij maar laten ?

Amen.

Fedde Nicolai
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De maand mei wordt ook wel Mariamaand genoemd. Waarom is dat eigenlijk zo? Dit is 
heel lang geleden ontstaan. De naam mei komt van het Griekse woord maia. Dit woord 
betekent moeder. In de middeleeuwen vonden ze het in Italië een goed idee om de 
maand mei op te dragen aan een heel bijzondere moeder: Maria, de moeder van Jezus. 
Zo is de meimaand voor alle katholieke mensen in de wereld de Mariamaand geworden. 
In mei vieren we ook moederdag. Hieronder staat een mooi gedichtje daarover:

Moederdag
Elke nacht staan over de hele wereld ontelbaar veel moeders op voor hun kind.
Andere moeders smeren brood, koken bonen, halen water.
Ze drogen tranen, lachen van geluk, kussen alle zorgen weg.
In heel veel moeders zit een stukje van Jou, God.
Je moeder is iemand die van je houdt, wat je ook hebt gedaan.
Net als Jij God.
Vandaag is het feest van de moeders. 
Dank je wel moeders, voor jullie liefde.
Dank je wel God, voor de moeders.

Bron: Hoor je wat ik zeg, nieuwe kindergebeden – K. Jansen en A. Westerduin

Puzzel

In deze puzzel staat heel vaak het woord Maria. Het woord 
staat van links naar rechts en andersom, van boven naar 
beneden en andersom en ook schuin is het woord te vin-
den. Je mag dezelfde letters vaker gebruiken. We zijn erg 
benieuwd wie kan achterhalen hoe vaak Maria in de puzzel 
te vinden is. Stuur je oplossing naar  samenstromenspraak-
water@gmail.com  Degene die de juiste oplossing weet of 
er het dichtst bij is, krijgt een leuk prijsje. Veel succes!
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Omzien naar elkaar

Ziekendag in de  
H. Franciscusparochie 
In onze H. Franciscusparochie zijn sommige mensen door ziekte 
zo aan huis gebonden dat zij de band met de parochie als min-
der zijn gaan ervaren. Misschien bent u wel zo iemand. 
Daarom zijn een paar parochianen, pastor Bosma en onderge-
tekende bij elkaar gaan zitten om voor deze parochianen een 
gezellige en geloofsrijke dag te organiseren. 

Wij organiseren deze dag op:
Woensdag 25 mei 2016 in de Petruskerk in Roelofarendsveen.

U bent welkom vanaf 9.45 uur. Om 10.30 uur vieren wij de 
Heilige Mis met medewerking van een koor. Daarna is er koffie 
en thee en aansluitend een lekkere lunch. In de middag heb-
ben wij Plechtig Lof. Wij sluiten af met een glaasje fris of wijn of 
wat anders lekkers en een hapje. Vanaf 15.00 uur kunt u weer 
opgehaald worden.

Nu denkt u misschien: dat kan helemaal niet. Ik heb allerlei 
hulp nodig! Geen paniek! Alles kan. Wij regelen vervoer, liggend 
of zittend. Wij hebben bedden. U bent met rolstoel en rollator 
welkom. Wij hebben de hele dag een arts bij ons, twee verpleeg-
kundigen en 30 vrijwilligers. 

Heeft u zin? Praat er dan over met uw dierbaren, uw zorg of wie 
dan ook.

U kunt uw interesse tonen via de email
diakenvanaarle@hotmail.com. 
Vermeldt u dan de volgende gegevens: naam, adres, postcode, 
woonplaatst, geboortedatum en dieetwensen. Heeft u een bed 
nodig? Komt u met rolstoel of rollator?

U kunt ook bellen met Joke Daleman. Dan noteert zij deze 
gegevens. Haar telefoonnummer is: (071) 888 45 05.
Wij hopen u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, diaken André van Aarle

Pelgrimstocht 2016 voor Oeganda 
in Maassluis 
Op 18 maart is een groep groep van 9 Clara-parochianen naar 
Maassluis gereden om daar één van de drie Pelgrimstochten 
voor Oeganda te lopen. De drie routes van deze pelgrimstocht 
waren professioneel uitgezet door de lokale oecumenische 
MOV- en ZWO-groepen. Vanaf het station in  Maassluis vertrok-
ken we om 10.00 uur met ruim 130 pelgrims naar de bijzondere 
H.H. Andreas, Petrus en Pauluskerk (zie foto), waarvandaan de 
tocht van ruim 20 km officieel begon. 

Het was een prachtige route door omgeving Maasland, met ook 
een aantal goede bezinningsmomenten onderweg, telkens in 
een andere kerk. Ook een deel van de Nieuwe Waterweg heb-
ben we kunnen bewonderen, waarbij het thema van de Vas-
tenactie: ‘Water, bron van alle leven’ goed tot z’n recht kwam. 
Voldaan, dankzij de geweldige organisatie, reden we weer 
huiswaarts.

De pelgrimstocht-lopers: Leo, Rianne, Renee, Piet, Jan, Gerard, 
Ton, Tineke en Agatha

Volgend jaar vindt de Pelgrimstocht voor de Vastenactie  
plaats van 6 tot en met 8 april vanuit Rolduc (bij Kerkrade in 
Zuid-Limburg). Het is ver weg, maar loopt u dan ook mee?

Clara & Franciscus federatie 

Bedevaarten vanuit het Groene Hart

Ook dit jaar wordt er op vrijdag 14 oktober  een bedevaart 
naar Lourdes georganiseerd. Voor meer informatie zie 
parochiekern Nieuwkoop pagina 11.
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Algemeen

Een nieuwe bestemming voor de 
klokkentoren van de Jacobuskerk

In december 2014 verdween er een karakteristiek object uit het 
dorpsbeeld van Oude Wetering. De klokkentoren van de Jaco-
buskerk werd toen met een grote kraan afgebroken en opgela-
den voor vervoer naar zijn nieuwe standplaats in het heiligdom 
van de Martelaren van Gorcum in Brielle. 

Het bleek echter ook nu dat tussen wens en werkelijkheid wetten 
en praktische bezwaren stonden. Aan de ene kant was de toren 
in erg slechte staat. Deze moest daarom herbouwd worden. Aan 
de andere kant bleek het verkrijgen voor toestemming voor het 
plaatsen ook een grote uitdaging. Vele mensen hebben zich in 
de tussentijd ingezet om de herplaatsing in Brielle mogelijk te 
maken. 

Het goede nieuws is dat het gelukt is: de toren is inmiddels ge-
plaatst! Op zaterdagmorgen 4 juni zal de bisschop de klokken-
toren zegenen en daarmee officieel in gebruik nemen. Aan deze 

plechtigheid zal ons Emanuelkoor medewerking verlenen. 
Het is voor onze gemeenschap een belangrijke gebeurtenis. Met 
name geldt dit voor de mensen die de Jacobuskerk mét klok-
ken nog altijd erg missen. Maar niet alleen voor hen: voor ons 
allemaal in de federatie is het bijzonder dat deze klokkenstoel 
een nieuwe bestemming heeft gekregen waar deze tot zijn recht 
kan komen. 

We willen dan ook de mogelijkheid bieden er samen heen te 
gaan. `s Morgens 4 juni vertrekken we om 9 uur vanaf het Noord-
plein in Roelofarendsveen. Om half 11 is de inzegening van de 
klokkenstoel gevolgd door een plechtige eucharistieviering. Er 
wordt gezorgd voor een lunch. We verwachten rond een uur of  
3 verwachten weer terug te zijn. 
De kosten bedragen ongeveer € 10,-, bij de bus te voldoen.  
U kunt zich tot uiterlijk 23 mei aanmelden bij Anneke Rietbroek, 
tel (071) 331 30 57 (a.rietbroek@casema.nl). 

Ik hoop velen van u die dag te ontmoeten!

Pastoor Jack Glas

Pinksternoveen 2016

In de Samenstromen van april heeft u op pagina 7 kunnen lezen over de Pinksternoveen. Onderstaand herhalen we nog een keer 
het schema van de vieringen. Let op de aanvangstijd van de viering in Zoeterwoude-Dorp op donderdag.

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 19.00 uur Dorpsstraat 17 – Zoeterwoude-dorp

O.L.V. Geboorte Vrijdag Samenwerkende kerken HAPIS

Past. v.d. Plaatstraat 15 - Rijpwetering 19.30 uur 13 mei 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



  ROOSTER
HH. Petrus- & Pauluskerk 
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboorte-
kerk Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 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
• Kinderwoorddienst/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

Donderdag 5 mei 
Hemelvaartsdag

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• A. Vijftigschild 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse 

Donderdag 5 mei 
Hemelvaartsdag

zaterdag 7 mei 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

geen viering 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor
• Gebedsleider  

zaterdag 7 mei

zondag 8 mei 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Kinderzegen/Kinderkerk
• B. Bosma  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• A. Beenakker  

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

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• M. Jagerman 

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

zondag 8 mei

zaterdag 14 mei 
Pinksteren

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

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

zaterdag 14 mei 
Pinksteren

zondag 15 mei 
Pinksteren

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

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst/Crèche
• J. Glas  

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• A. van Aarle  

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia + Cantare
• Kinderwoorddienst
• J. Glas  

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

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Ch. Horsthuis 

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Ch. Horsthuis 

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma  

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

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse  

zondag 15 mei 
Pinksteren

maandag 16 mei 
Tweede  
Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

maandag 16 
mei Tweede 
Pinksterdag

zaterdag 21 mei 
Heilige Drieëenheid

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Terugkomviering Communicanten 

(koffie na de viering)
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Th. van Steekelenburg

geen viering  
(i.v.m. viering in Ipse De Bruggen  
op zondag)

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• B. Bosma 

zaterdag 21 mei 
Heilige  
Drieëenheid

zondag 22 mei 
Heilige Drieëenheid

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

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Oegandees Kinderkoor
• In de kapel van Ipse De Bruggen
• M. Reneerkens 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• 25-jarig jubileum Revival  

(koffie na de viering)
• Parochiaan  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor + Kinder- & 

Tienerkoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• Parochiaan  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Velthuyse 

zondag 22 mei 
Heilige  
Drieëenheid

zaterdag 28 mei 
Sacramentsdag

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider 

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

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

zaterdag 28 mei 
Sacramentsdag

zondag 29 mei 
Sacramentsdag

19.00 uur
• Marialof
• Cantorij
• B. Bosma 

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit
• Kinderwoorddienst/Crèche
• F. van der Ven 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Terugkomviering Eerste H. Com-

munie
• Ch. Horsthuis 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• A. van Aarle 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Terugkomviering Eerste  

H. Communie
• J. Glas 

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma 

zondag 29 mei 
Sacramentsdag

zaterdag 4 juni 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

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

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

zaterdag 4 juni

zondag 5 juni 10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• Terugkomviering Eerste  

H. Communie (Kinderkerk)
• Parochiaan 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• A. Beenakker 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• M. Jagerman 

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

zondag 5 juni

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

  MEI 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
30 april + 28 mei

Langeraar
7 + 21 mei + 4 juni



ROOSTER             

Uitzendingen kerkradio 

10 maart 
Hoogmade

24 maart 
Mariakerk Roelofarendsveen

HH. Petrus- & Pauluskerk 
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboorte-
kerk Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 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
• Kinderwoorddienst/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

Donderdag 5 mei 
Hemelvaartsdag

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• A. Vijftigschild 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse 

Donderdag 5 mei 
Hemelvaartsdag

zaterdag 7 mei 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

geen viering 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor
• Gebedsleider  

zaterdag 7 mei

zondag 8 mei 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Kinderzegen/Kinderkerk
• B. Bosma  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• A. Beenakker  

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

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• M. Jagerman 

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

zondag 8 mei

zaterdag 14 mei 
Pinksteren

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

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

zaterdag 14 mei 
Pinksteren

zondag 15 mei 
Pinksteren

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

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst/Crèche
• J. Glas  

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• A. van Aarle  

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia + Cantare
• Kinderwoorddienst
• J. Glas  

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

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Ch. Horsthuis 

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Ch. Horsthuis 

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma  

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

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse  

zondag 15 mei 
Pinksteren

maandag 16 mei 
Tweede  
Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

maandag 16 
mei Tweede 
Pinksterdag

zaterdag 21 mei 
Heilige Drieëenheid

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Terugkomviering Communicanten 

(koffie na de viering)
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Th. van Steekelenburg

geen viering  
(i.v.m. viering in Ipse De Bruggen  
op zondag)

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• B. Bosma 

zaterdag 21 mei 
Heilige  
Drieëenheid

zondag 22 mei 
Heilige Drieëenheid

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

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Oegandees Kinderkoor
• In de kapel van Ipse De Bruggen
• M. Reneerkens 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• 25-jarig jubileum Revival  

(koffie na de viering)
• Parochiaan  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor + Kinder- & 

Tienerkoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• Parochiaan  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Velthuyse 

zondag 22 mei 
Heilige  
Drieëenheid

zaterdag 28 mei 
Sacramentsdag

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider 

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

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

zaterdag 28 mei 
Sacramentsdag

zondag 29 mei 
Sacramentsdag

19.00 uur
• Marialof
• Cantorij
• B. Bosma 

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit
• Kinderwoorddienst/Crèche
• F. van der Ven 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Terugkomviering Eerste H. Com-

munie
• Ch. Horsthuis 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• A. van Aarle 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Terugkomviering Eerste  

H. Communie
• J. Glas 

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma 

zondag 29 mei 
Sacramentsdag

zaterdag 4 juni 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

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

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

zaterdag 4 juni

zondag 5 juni 10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• Terugkomviering Eerste  

H. Communie (Kinderkerk)
• Parochiaan 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• A. Beenakker 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• M. Jagerman 

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

zondag 5 juni

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  MEI 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 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
• Kinderwoorddienst/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

Donderdag 5 mei 
Hemelvaartsdag

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• A. Vijftigschild 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse 

Donderdag 5 mei 
Hemelvaartsdag

zaterdag 7 mei 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

geen viering 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor
• Gebedsleider  

zaterdag 7 mei

zondag 8 mei 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Kinderzegen/Kinderkerk
• B. Bosma  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• A. Beenakker  

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

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• M. Jagerman 

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

zondag 8 mei

zaterdag 14 mei 
Pinksteren

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

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

zaterdag 14 mei 
Pinksteren

zondag 15 mei 
Pinksteren

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

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst/Crèche
• J. Glas  

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• A. van Aarle  

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia + Cantare
• Kinderwoorddienst
• J. Glas  

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

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Ch. Horsthuis 

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Ch. Horsthuis 

11.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma  

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

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse  

zondag 15 mei 
Pinksteren

maandag 16 mei 
Tweede  
Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

maandag 16 
mei Tweede 
Pinksterdag

zaterdag 21 mei 
Heilige Drieëenheid

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Terugkomviering Communicanten 

(koffie na de viering)
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Th. van Steekelenburg

geen viering  
(i.v.m. viering in Ipse De Bruggen  
op zondag)

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• B. Bosma 

zaterdag 21 mei 
Heilige  
Drieëenheid

zondag 22 mei 
Heilige Drieëenheid

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

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Oegandees Kinderkoor
• In de kapel van Ipse De Bruggen
• M. Reneerkens 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• 25-jarig jubileum Revival  

(koffie na de viering)
• Parochiaan  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor + Kinder- & 

Tienerkoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• Parochiaan  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Velthuyse 

zondag 22 mei 
Heilige  
Drieëenheid

zaterdag 28 mei 
Sacramentsdag

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider 

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

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

zaterdag 28 mei 
Sacramentsdag

zondag 29 mei 
Sacramentsdag

19.00 uur
• Marialof
• Cantorij
• B. Bosma 

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit
• Kinderwoorddienst/Crèche
• F. van der Ven 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Terugkomviering Eerste H. Com-

munie
• Ch. Horsthuis 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• A. van Aarle 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Terugkomviering Eerste  

H. Communie
• J. Glas 

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma 

zondag 29 mei 
Sacramentsdag

zaterdag 4 juni 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

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

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

zaterdag 4 juni

zondag 5 juni 10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• Terugkomviering Eerste  

H. Communie (Kinderkerk)
• Parochiaan 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• A. Beenakker 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• M. Jagerman 

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

zondag 5 juni

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

MEI 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 5 (juni 2016) kunt u uiterlijk op 
16 mei aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad 
verschijnt omstreeks 3 juni.

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

 

Door Leen



jONgerEn
WJD Krakau
Van 17 juli tot 2 augustus 2016 vindt de reis naar Krakau 
plaats. Deze editie van de Wereld Jongeren Dagen (WJD) leidt 
ons door Luxemburg, Duitsland Tsjechië en Polen. Onderweg 
komen we langs plekken waarin het thema van de WJD ‘Zalig 
de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ 
centraal staat. Vanuit onze federatie zullen jongeren mee gaan 
met deze georganiseerde reis. Om jullie bij de reis te betrekken 
komen onze jongeren naar alle kerken in de federatie om te 
vertellen hoe zij het ervaren om op reis te gaan met katholieke 
jongeren van over de hele wereld. Zij zullen aan het einde van 
de vieringen achter in de kerk staan om vragen te beantwoor-
den en u op de hoogte te brengen van de sponsoracties die wij 
organiseren.

3 volle bussen
Tot en met 1 april kon je je inschrijven voor de WJD reis Let’s 
Go. Een super resultaat: ons doel van 150 deelnemers heb-
ben we gehaald! We gaan met drie volle bussen naar de WJD! 
Er is zelfs een wachtlijst. We doen nu samen met de VNB ons 
best om extra slaapplekken te regelen, zodat ook jij mee kunt 
op de Weg van Barmhartigheid. Twijfel je nog? Geef je alsnog 
op! We houden je op de hoogte of je daadwerkelijk mee kunt. 
De kerngroep nam alvast een stukje taart om dit geweldige 
resultaat te vieren! 

Zomerkampen
Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks drie zomerkampen, 
elk voor een eigen leeftijdscategorie:
• kinderkamp: 8-12 jaar,
• tienerkamp: 13-14 jaar en
• jongerenkamp: 15-17 jaar 

De kampen worden gehouden op een mooie locatie in een 
prima omgeving. Er is veel aandacht voor ontspanning in sport, 
spel en activiteiten. Ook ons geloof krijgt aandacht.
De deelnemers komen uit het hele bisdom, zeg maar de 
provincie Zuid-Holland. Wie meegaat, leert nieuwe vrienden 

Agenda   
1 mei:  Rock Solid+ in Aarlanderveen

6 mei:  Solid Friends in Noorden

14 mei:  Vuurdoop in Rotterdam

20 mei:  Rock Solid in Noorden

20 mei:  Rock Solid in Aarlanderveen

en vriendinnen kennen. Het is 
gebruikelijk om de zomerkam-
pen in de tweede week van de 
basisschoolvakantie te orga-
niseren. Omdat in de tweede 
week van de vakantie in 2016 
de diocesane reis Let’s go, 
Weg van barmhartigheid naar de WJD 
vertrekt, is getracht zoveel mogelijk leiders en oudere 
deelnemers de gelegenheid te geven aan beide deel te nemen.

Het Kinderkamp, bedoeld voor kinderen van acht tot en met 
twaalf jaar vindt plaats in de eerste week van de vakantie, van 
zondag 10 tot en met zaterdag 16 juli. De leiders van het kamp 
krijgen zo de gelegenheid om deel te nemen aan de Wereldjon-
gerendagen. De doelgroep van de Wereldjongerendagen over-
lapt met de deelnemers aan het Jongerenkamp. Vandaar dat 
ook het Jongerenkamp dit jaar een week eerder dan gebruike-
lijk plaats vindt, van zondag 10 tot en met zaterdag 16 juli voor 
jongeren van vijftien tot en met zeventien jaar. Het Tienerkamp 
wordt voor tieners van 13 en 14 jaar zoals andere jaren in de 
tweede week van de zomervakantie georganiseerd, te weten 
van zondag 17 tot en met zaterdag 23 juli. Meer informatie: 
www.bisdomrotterdam.nl 

Doelstelling
De zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 
jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam. De deelne-
mers krijgen een ontspannen en zinvolle week. Er zijn bij de 
leeftijd passende spelvormen, vaak zijn de kampen in een 
bosrijke omgeving. Jongeren leren elkaar snel kennen in de 
groepen die gevormd worden. Verantwoordelijkheid krijgen de 
deelnemers in verschillende taken zoals corvee. Er is aandacht 
voor het geloven door jongeren: iedere dag is er een dagope-
ning en dagsluiting, er wordt op kamp een viering gehouden 
die de jongeren helpen voorbereiden. Elk jaar wordt het thema 
ontleend aan een bijbelverhaal.

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


