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Beste lezer, 

Samenstromen nummer 5 van dit jaar, alweer de 6e jaargang. Nog even en de vakantieperiode breekt weer aan. Veel van onze jonge 
parochianen hebben eindexamen gedaan en gaan een vervolgstudie beginnen of ze gaan werken  en voor de nog jongere breekt de tijd aan 
dat ze naar een andere school gaan en ‘brugpieper’ worden. Maar geniet voor die tijd van een zonnige zomer en vergeet de kerk niet. Voor 
diegenen die naar de Wereldjongerendagen gaan, wij wensen jullie inspirerende dagen met veel mooie ontmoetingen.
Verder in dit nummer informatie over het afscheid van pastor Horsthuis en terugblikken op de diverse Eerste Heilige Communievieringen. 
Het volgende nummer is een dubbelnummer: juli/augustus. Mocht u dus iets willen schrijven, houdt u daar dan rekening mee.
Wij wensen u veel leesplezier.

De centrale redactie van deze uitgave Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Bep Verdel-Turk.

Van de Redactie

Clara & Franciscus federatie  

MEDICIJN

I N H O U D  
FEDERATIENIEUWS

  Van de Redactie 2

  Column Rob Aupers 2

  Overweging Pastoraal 3

  Een ontmoeting met  6

PAROCHIENIEUWS

  Parochie H. Clara 7

  Parochie H. Franciscus 19

 VERDER FEDERATIE

  Omzien naar elkaar 26

  Spraakwater 27

  Algemeen nieuws  28
    
  Kerkrooster 30
  
  Samen onderweg 33
  
  Jongeren 34

Coverfoto: Tulpenveld
Foto: Sungi Verhaar - sungiphotography.nl

2

Een goede vriendin, Marie van over de 
80, altijd kerngezond, mankeert nooit wat, 
had ineens erge oorpijn. Ze ging pas naar 
de huisarts toen de pijn na dagen maar 
niet weg ging. Ze kende de man nau-
welijks want ze had hem nog nooit echt 
nodig gehad.

De arts onderzocht haar en legde uit dat 
de boel verstopt zat met name de buis 
van Eustachius, die de verbinding vormt 
tussen neusholtes en het oor.

Hij schreef haar neusdruppels voor om de 
zaak open te krijgen en te houden.
Marie naar huis met vaag een vreemd idee 
waarom ze nou neusdruppels nodig had. 
Ze had toch pijn in haar oor. Wist zij veel. 
Ze had nooit vragen over haar gezond-
heid, die was puik.

Ze gebruikte de druppels een paar dagen 
maar de pijn ging niet weg. Toch maar 
weer naar de huisarts. Die vond het 
vreemd. Het moest toch meteen geholpen 
hebben. Hoeveel nam ze dan in? Op die 
vraag antwoordde ze dat ze de voorge-
schreven aantal druppels keurig drie keer 
daags in haar oor deed.

Nou kunnen we daar natuurlijk hartelijk 
om lachen. Wie doet er nu neusdruppels 
in het oor? Maar ja als je nooit wat hebt, 
kun je daar misschien niet zo goed mee 
om gaan.

Het is een beetje te vergelijken met hoe 
je gelooft. Je bidt dat je mag slagen voor 
je examen en steekt een kaarsje op voor 
dat doel en gelooft dan dat het wel goed 
komt. Gebed als een soort medicijn. Moet 
helpen toch? Maar dat is hetzelfde als je 
neusdruppels in je oor doen, dat helpt ook 
niet. Je moet natuurlijk ook studeren. Als 
je dat goed doet dan helpt dat gebedje en 
het opsteken van een kaarsje zeker ook. 
Gebed kan een medicijn zijn maar je moet 
het wel goed gebruiken. 

Rob Aupers



3SAMENstromen • juni 2016

Kerst, Pasen en Pinksteren
Alle feestdagen liggen weer achter ons. 
Op 29 november afgelopen jaar zijn we 
met de advent begonnen ons voor te 
bereiden op het feest van de geboorte 
van onze Heer. Na het kerstfeest was het 
alweer snel 11 februari. Met de as van de 
palmtakjes van het afgelopen jaar kregen 
we op as-woensdag een kruisje om daar 
mee de 40-dagentijd in te gaan. En om 
aan het eind daarvan met elkaar Pasen te 
vieren. Jezus was voor ons door de dood 
heen gegaan om nieuw leven mogelijk 
te maken voor ons bij zijn en ook onze 
Vader.

De leerlingen
De leerlingen konden het niet geloven. 
Bang als ze waren zaten ze weggekropen 
in de bovenzaal met de deur op slot. En 
zelfs na 50 dagen was het nog moeilijk 
voor hen te geloven dat Hij waarlijk was 
verrezen. Ze zaten verweesd samen bij 
elkaar in de bovenzaal te wachten op de 
beloofde Helper. Hij had het zo beloofd 
9 dagen geleden bij zijn Hemelvaart. Wat 
konden ze nu doen? Ze waren weer al-
leen en bang.

We weten het allemaal al inmiddels want 
we hebben het tenslotte met elkaar 

gevierd op Pinksteren, de heilige Geest 
kwam ze begeesteren en vol vuur verkon-
digden zij aan een ieder op verstaanbare 
wijze alles wat ze hadden geleerd van hun 
meester en vriend Jezus. Ze hadden de 
gaven van de heilige Geest ontvangen.

Gaven van de Heilige Geest
En nu? Nu is het weer aan ons. Ook bij 
ons klopt de heilige Geest aan met het 
aanbod van zijn gaven. De gaven van 
wijsheid; inzicht; raad; sterkte; kennis; 
vroomheid en ontzag voor God. Wat 
moeten we daarmee? Kunnen wij er iets 
mee?

Als we naar deze gaven kijken, zien wij 
deze vanuit ons zelf. Iets dat wij zelf heb-
ben verworven door dat we hard hebben 
gestudeerd en gewerkt. Daardoor onze 
kennis en ervaring hebben vergroot. Maar 
het gaat juist om kijken met de ogen van 
God. Om op die wijze te kunnen zien wat 
Hij met ons voorheeft, Hij ons helpt in te 
zien hoe te spreken en welke weg Hij voor 
ons mogelijk maakt.

Hij maakt ons sterk door ons te bevrij-
den van belemmeringen die in ons hart 
besloten liggen. Je kunt daar bij denken 
aan over je verlegenheid heen stappen 

of juist vervelende ervaringen verwerken. 
Wij kunnen leren de wereld om ons heen, 
Gods schepping, te zien met zijn ogen. 
De grootsheid ervan, alles met elkaar 
verbonden door zijn liefde. Daar schuilt 
ware kennis in.
Als we aan geloven denken, denken we 
vaak aan op zondag bij elkaar komen 
in de kerk om een viering bij te wonen. 
Of om thuis een rozenkrans te bidden. 
We denken vaak dat we dan heel vroom 
bezig zijn. Maar pas als we ons realiseren 
dat wij dit doen uit een diepe verbonden-
heid met Hem mogen we ons vroom 
noemen. Een verbondenheid die zin geeft 
aan ons leven en ons overeind houdt ook 
in moeilijke momenten van ons leven. 

Opdracht
Door deze gaven leren wij God te zien 
voor wat Hij is: onze Vader. Wij zijn 
met elkaar zijn kinderen. Ook daar ligt 
onze opdracht. Te worden als kinderen. 
Vertrouwend dat Hij ons met zijn barm-
hartigheid begeleidt. Hij probeert ons te 
laten zien dat Hij ons lief heeft en vraagt 
dat ook wij vanuit deze liefde met elkaar 
leven. Hem lief hebben als onze Vader en 
elkaar als broeders en zusters.

Pastor Bosma

OVERWEGING Pastoraal

Pinksteren
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Vieren
Ziekenzalving

Het is vaak een bijzondere en waardevolle gebeurtenis: het mo-
ment dat iemand de ziekenzalving ontvangt, vaak in gezelschap 
van diegenen die heel dichtbij staan: een partner, directe familie, 
goede vrienden; God komt even heel dichtbij… 

De ziekenzalving is niet bedoeld als het “sacrament van de 
stervenden”. Van oudsher is deze zalving bedoeld om de zieke 
persoon kracht en verlichting te geven om de weg te gaan die 
voor iemand ligt. Het heeft dan ook een grote meerwaarde wan-
neer de zieke nog beseft dat hij of zij de zalving ontvangt!
Soms wordt er ook om de ziekenzalving gevraagd voordat 
iemand een moeilijke operatie moet ondergaan. Het is dan ook 
mogelijk om deze zalving vaker te ontvangen. 
In onze federatie worden er op veel plaatsen eens per jaar of 
om het jaar gezamenlijke ziekenzalvingen georganiseerd. Deze 
zijn bedoeld voor mensen die ziek zijn of te kampen hebben met 
ouderdom of andere zaken. 

Daarnaast is het ook mogelijk om bijtijds een afspraak te maken 
voor een persoonlijke ziekenzalving bij de zieke thuis of in het 
ziekenhuis. De nummers hiervoor zijn: (06) 118 533 52 (Clara) en 
(06) 254 473 48 (Franciscus). Deze staan ook achterin Samen-
stromen. Dezelfde nummers zijn ook beschikbaar voor “nood-
gevallen”. We doen dan ons best om te komen. Echter, we 

Nieuws is niet het juiste woord in dit schrijven. Wij maken 
ons zorgen over vitaliteit, maar dat is geen nieuws. Alleen 
geld hebben, heeft u eerder kunnen lezen in Samenstromen 
uit het nieuwsbericht van de H. Franciscus in januari jl., is 
niet gelijk aan vitaliteit. Natuurlijk maken wij ons zorgen over 
onze financiën, maar dat is geen nieuws. Alhoewel onze 
penningmeester ons attendeerde op de tegenvallende resul-
taten, is geld niet ons allereerste probleem.

We zijn bezorgd over het vrijwilligersbestand maar dat is ook 
geen nieuws. Hoe vaak heeft u al een vacature in Samen-
stromen gelezen en daarop gereageerd? Een groot aantal 
vrijwilligers bestaat uit 70-jarigen en zullen zij over 10 jaar 
nog vitaal genoeg zijn om vrijwilligerswerk voor ons te ver-
richten? 

We maken ons zorgen over de juiste communicatie, is dat 
nieuws? Ja, want daar zijn we mee bezig. Niet alleen intern 
maar ook extern. Hoe bereiken wij elkaar? Gelukkig weten 
de parochiebesturen elkaar te vinden en zien beiden de 

noodzaak van goede communicatie in. Maar waar vindt u wat 
u nodig heeft? Zijn we transparant? Het communicatieplan 
2011 nemen we onder de loep. De knelpunten van de website 
zijn geïnventariseerd. We zouden zo graag een sprankelende 
website met echt nieuws willen introduceren.

Onze huidige tijd is die van Youtube, Facebook, twitter, blog-
gen. De website www.claraenfranciscusfederatie.nl is oubollig 
en aan vervanging toe. Het bouwen van een nieuwe site is 
niet het probleem, maar de juiste mensen zien te vinden die 
binnen 24-uur nieuwsitems de lucht inblazen, enthousiaste 
vrijwilligers, uit iedere kern minimaal één, waar vinden we die? 
Te denken valt aan verschillende disciplines, bijvoorbeeld ie-
mand die foto’s maakt, iemand die kopij aanlevert, iemand die 
nieuws plaats, iemand die redigeert en iemand die het e.e.a. 
weet te coördineren, een beheerder, kortom wij willen werken 
aan vitaliteit u ook? 

Namens het parochiebestuur H. Clara, Elly Versteeg 
bethversteeg@gmail.com, mobiel (06) 527 171 72.

kunnen niet garanderen dat dit ook altijd zal lukken! Dus, ook 
om deze reden: wees op tijd!

Pastoor Jack Glas 

Functies in de kerk: koster

Eén van de functies in de kerk waar kerkgangers vaak niet veel 
van merken is de functie van koster. De koster (in het latijn 
custos wat deurwachter of bewaker betekent) is belast met de 
dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en de voorbereidingen van 
de liturgie. Het zorgen voor de voorraden zoals bijvoorbeeld de 
kaarsen in alle maten en soorten en hosties et cetera is maar een 
kleine greep uit het uitgebreide pakket aan taken van een koster. 
Wat vroeger de betaalde baan was van één man, wordt nu 
meestal op vrijwillige basis door een kostersgroep voor hun 
rekening nemen. De groep, bestaand uit mannen en vrouwen 
zorgen er bijvoorbeeld voor dat de kerk open en gesloten wordt, 
de verwarming aanstaat en alles klaar ligt voor de liturgie. Vele 
taken die vroeger door de pastoor of kapelaan zelf werden ge-
daan, liggen nu vaak bij de kosters. Zoals bijvoorbeeld de zorg 
voor de misdienaars en acolieten. Omdat het pastoraal team op 
afstand is komen te staan en vaak minder zicht hebben op de 
lokale gebruiken is het ook de koster die er voor kan zorgdragen 
dat de gemeenschap ‘hun’ kerk kan herkennen.

Bestuursnieuws H. Clara
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Clara & Franciscus federatie  

Verdieping 
FamCat heet voortaan Het Anker 

In vorige edities van Samenstromen heeft u 
kunnen lezen over FamCat, het catechese-
project voor ouders en kinderen dat in het 
seizoen 2016/2017 van start gaat. Binnen 
dit federatie brede project bereiden ouders 
en kinderen zich voor op de Eerste Heilige 
Communie. Een jaar geleden zijn de eerste 
ideeën gelanceerd en besproken met de 

pastoraatsgroepen en Eerste Communie werkgroepen. Bijna alle 
kernen doen vanaf de start mee. Kern Nieuwkoop sluit later aan. 

We hebben er voor gekozen om de naam FamCat los te laten 
en om het project om te dopen in Het Anker. Een veelzeggend 
beeld. Een beeld van hoop, van veiligheid, van houvast. Voor 
veel gezinnen is de zondag het moment om het anker uit te 
gooien, als rustpunt in de drukke week. Met Ankerzondagen 
willen we de gezinnen daarin ondersteunen: met elkaar stilstaan 
en samen putten uit de bron van ons geloof. Het gaat om zes 
zondagen per jaar, waarbinnen de eerste communicantjes wor-
den voorbereid en de ouders een programma hebben dat hierbij 
aansluit. Ook voor de andere kinderen van de gezinnen wordt 
gezorgd. We sluiten af met de gezamenlijke Eucharistieviering 
en een lunch hapje. 

Inmiddels hebben de ouders van kinderen die volgend jaar in 
groep 4 van de basisschool zitten, een brief gekregen.
Voor vragen kunt u terecht bij de pastores, of stuur een mail 
naar: info@claraenfranciscusfederatie.nl.

Werkgroep Het Anker

Pastorale school 

Inspirerende en laagdrempelige toerusting voor vrijwilligers
Je bent vrijwilliger en hebt een taak(je) in de parochie op je  
genomen. Maar hoe zit het ook alweer? Wat doen die kleuren 
in de liturgie, wat doet een bisschop, hoe is de kerk begonnen, 
hoe werkt de federatie?
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In de afgelopen winter en dit voorjaar is er vorming en onder-
steuning gegeven aan zo’n veertig vrijwilligers in de parochie-
federatie. Mensen uit een liturgiegroep of pastoraatsgroep, lec-
toren en kosters, koorleden en vrijwilligers in de catechese aan 
kinderen zetten de stap om in een kleine groep zich te verdiepen 
in geloof en kerk. Dat gebeurde in korte modules van vier of vijf 
avonden waarin zo’n tien tot vijftien mensen op een plezierige 
wijze kennis namen van zaken als de plaats van vrijwilligers in 
de kerk, de bijzonderheden van de liturgie en bidden.

Een greep uit hun ervaringen: “Ik heb veel geleerd over basis-
begrippen maar vooral ook wie ik zelf ben en waar ik sta in het 
leven.” “Ik heb inzicht gekregen in mijn plek als vrijwilliger.” 
“Inspirerend, laagdrempelig, er was ruimte voor iedereen.” 
Komend seizoen zullen er opnieuw modules worden aange- 
boden. Meld je aan bij het centrale secretariaat voor meer  
informatie info@claraenfranciscusfederatie.nl.

Studiedag voor het pastorale team

De leden van de pastoraatsgroep uit onze hele parochie hebben 
op 6 april een vruchtbare avond gehad, onder andere over de 
vitaliteit van onze parochie.

Naar aanleiding daarvan heeft het pastorale team een studiedag 
gehad onder leiding van onze parochiaan drs. Henk van Hout. 
We vroegen ons af hoe we de vitaliteit van onze parochie en de 
toekomst ervan over 5 à 10 jaar inschatten. Hoe kunnen we een 
levensvatbare organisatie blijven? 

Hoe kunnen we focussen op de idealen waarmee we dit  
werk zijn gaan doen? Idealen die in de drukte nog wel eens 
verbleken... 
Het is lastig om in kort bestek weer te geven wat we die dag 
uitgewisseld hebben maar het is goed met u te delen, dat we 
proberen vanuit ons enthousiasme, vanuit onze diepste idealen 
ons werk te doen, in de overtuiging dat dat aanstekelijk werkt en 
dat dat de levensvatbaarheid van de parochie ten goede komt.

Pastor Margriet van der Zwaan

KALENDER JUNI 2016

1 juni  19.30 uur  H. Adrianuskerk, Langeraar  Schriftinstuif

4 juni  10.30 uur  HH. Martelaren van Gorcum, Brielle  Inzegening Kerkklokken van de Jacobuskerk

7 juni  19.00 uur  H. Martinuskerk, Noorden  Stiltemeditatie

7-14-21-28 juni  19.30 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen  Schriftinstuif

14 juni  19.00 uur  Lourdesgrot, Zevenhoven  Stiltemeditatie
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“Ik zie het als onderhoud van het lichaam”, 
 zegt Joke Kuijf. Ze is een van de tien  
ouderen in de Beweegtuin en elke maan-
dag present. “Daarbij wil ik ook een voor-
beeld geven aan anderen zodat steeds 
meer mensen de toestellen hier gaan ge-
bruiken.” Het initiatief voor de Beweegtuin 
komt van Teun Bakker en Mark de Vos. 
Bakker: “Naast alle beweegactiviteiten die 
we al in ons Centrum hebben, zochten 
we een laagdrempelig project waarmee 
we ook ouderen bereiken. Zij gaan niet 
zo snel naar een sportschool, maar be-
wegen is wel goed voor hen.” De tuin is 
sinds enkele maanden gevestigd op een 
mooi plekje in het park bij de Vaartsche 
Hoek, vlak bij de Kaleidoskoop. De tuin is 
aangelegd met hulp van de gemeente en 
enkele sponsoren.

Kopje koffie
In de Beweegtuin staan diverse toestellen 
waarmee ouderen op een laagdrempe-

lige manier alle lichaamsdelen trainen, 
zoals de schouders, armen, vingers en 
benen. Daarnaast werken zij ook nog aan 
hun conditie, spierkracht, lenigheid en 
evenwicht/balans. En dat is niet zwaar, 
verzekert Bakker: “Iedereen kan meedoen 
op zijn of haar niveau.” Dus mensen die 
dagelijks bijvoorbeeld een wandeling  
maken, maar ook ouderen voor wie de 
loop naar de buurtsuper al een hele  
opgave is. Het mooie van de Beweegtuin 
is dat iedereen elkaar stimuleert. En, stelt 
Bakker: “Het sociale aspect is ook be-
langrijk. We sluiten altijd af met een kopje 
koffie in de Kaleidoskoop. En wie weet, 

Het is druk in de Nieuwkoopse Beweegtuin voor Ouderen. Op deze zonnige maandagmorgen zijn zeker tien ouderen in de 

weer. De een trapt rustig de pedalen rond terwijl ze op een bankje zit, de ander traint de schouders door een schijf rond te 

draaien en weer een ander doet rek- en strekoefeningen aan de loopbrug. Inge Spanjaard van Bakker & De Vos, Centrum voor 

bewegen en gezondheid, geeft zo nodig een aanwijzing en ziet het tevreden aan.

misschien leer je daar weer nieuwe men-
sen kennen.”

Olga Commandeur
Een half jaar geleden verrichtte Olga 
Commandeur, bekend van Nederland in 
Beweging!, de Beweegtuin voor Ouderen 
officieel. Bakker: “We hebben nu twee 
groepen, een op maandagochtend en 
een op donderdagochtend, onder leiding 
van Inge Spanjaard. De start is om 10.00 
uur, zo’n drie kwartier zijn de mensen in 
beweging en met de toestellen bezig.”
“We willen bereiken dat voor de ouderen 
bewegen meer een onderdeel van het 
dagelijks leven wordt”, gaat Bakker ver-
der. “Dat het niet blijft bij een keer in de 
week drie kwartier, maar dat ze het ook 
thuis gaan toepassen. Of tussendoor 
toch ook naar het terreintje met de toe-
stellen komen. Iedereen kan er elke dag 
terecht, het is openbaar terrein.” 
“We zijn natuurlijk pas enkele maanden 
bezig. Veel mensen weten nog niet dat 
de Beweegtuin er is. Via stukjes in de 
lokale media, mond-tot-mond-reclame, 
maar ook via de wijkverpleging en Tom 
in de Buurt hopen we mensen hier te 
krijgen. Nu komen alle deelnemers nog 
uit Nieuwkoop. Maar een busje dat ook 
deelnemers uit de omliggende dorpen 
ophaalt, ja, dat zou toch mooi zijn.”

De ontmoeting  

Gezellig werken aan het  
onderhoud van het lichaam 
Beweegtuin brengt Nieuwkoop in Beweging

Tom Zuijdervliet

Wil je meedoen? 
Kom op maandag- of donderdagmorgen gewoon een keer langs en doe vrijblij-
vend en gratis mee. Vind je het leuk? Koop dan een tienrittenkaart van € 25,- 
bij het Centrum aan de Vijverhof in Nieuwkoop. Daar kun je ook meer informatie 
krijgen (tel: 0172 575 261, e-mail info@bakkerendevos.nl).

Joke Kuijf (vierde van links): “Ik zie het als onderhoud van het lichaam.”
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H. Clara parochie 

Patroonsfeest
Feest van ontmoeting, van en met  
de H. H. Petrus en Paulus
Op zondag 3 juli, om 10.00 uur, vieren 
we ons patroonsfeest. Zoals ieder jaar 
maken onze koren hun opwachting om 
er gezamenlijk een sfeervolle viering 
van te maken. Maar ook alle aanwezi-
gen wordt natuurlijk gevraagd mee te 
zingen, volkszang is ook iets moois, dus 
kunt u zingen zing dan mee. Wanneer 
de weergoden het ons gunnen, is de 
viering buiten, altijd heeft dat toch iets 
aparts. Aan de voorkant van de kerk, 
uitnodigend aan ieder die voorbij komt, 
ook de vogels en de vissen vieren mee. 
Voor iedereen uit de wijde omtrek maar 
ook voor de medemens met een ander 
geloof, staan de deuren open, nou ja 
dicht natuurlijk hopen we. Pastor Bouke 
Bosma is voorganger in deze viering. 
Voor de kinderen is er ook kinderkerk. 
En wilt u bij het buiten vieren verzekerd 
zijn van een goede stoel, en u bent in 
de gelegenheid daarvoor, neem dan uw 
eigen stoel mee, want we proberen wel 
alle stoelen neer te zetten die we kunnen 
vinden maar als er veel animo is, zijn er 
veel nodig.

Na de viering gaan we achter de kerk 
verder, daar staan dan de tafels klaar 
voor de koffie, thee en limonade en na-
tuurlijk koek,  om gezellig met elkaar te 
vertoeven. Aan soep, en wat er bij hoort 
en aan knabbels op de tafels zal het 
niet ontbreken. En wie weet wat er nog 
meer in het vat zit. Voor de kinderen 
proberen we wat te regelen om op het 
grasveld met elkaar te spelen. En de gro-
ten????? Patroonsfeest hoort vooral een 
feest van ontmoeting te zijn met groot 
en klein, jong en oud. Dus houd deze 
zondag vrij en bid voor mooi weer.

Werkgroep Petrus en Paulusdag

Aarlanderveen

Informatieavond Heilig 
Vormsel 
De Vormselwerkgroep Ter Aar-Aar-
landerveen is inmiddels gestart met de 
voorbereidingen voor het heilig vormsel 
voor aankomend schooljaar 2016/2017.
Dinsdag 21 juni organiseren wij voor 
kinderen, die volgend schooljaar in 
groep 8 zitten en voor hun ouders een 
informatieavond. Deze wordt gehouden 
in ’t Achterom van de H. Clara, locatie 
Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen 
en begint om 19.00 uur. De inloop is 
vanaf 18.45 uur.
Zaterdagavond 12 november zal Mgr. 
dr. J.H.J. van den Hende  het sacrament 
van het Heilig Vormsel in de Petrus en 
Pauluskerk in Aarlanderveen aan de 
vormelingen toedienen.

Indien u niet aanwezig kunt zijn maar 
wel uw kind wenst aan te melden dan is 
dit mogelijk via de e-mail petrusenpau-
lus@live.nl u ontvangt dan van ons een 
aanmeldingsformulier.

Bedankt toneelvereniging  
de Oldtimers 
Op 13 maart hebben de Oldtimers weer 
een matinee gehouden in het dorpshuis 

en de opbrengst is die middag zoals al 
vele jaren voor onze kerk. Dit jaar was 
het een geweldige opbrengst van € 605.-. 
Petje af voor de spelers maar ook voor 
allen van u die naar de matinee zijn 
gekomen. Want zonder u geen mooie 
opbrengst. Dit jaar is de opbrengst 
bestemd voor het opknappen van ons 
kerkhof.

Graag allemaal weer tot volgend jaar op 
de matineemiddag van de Oldtimers.

Informatieavond ruimen en 
opknappen van ons kerkhof
Donderdagavond  9 juni om 20.00 uur 
is er een informatieavond in ‘t Achter-
om. Het ruimen en opknappen van ons 
kerkhof wordt uitgevoerd door de firma 
Vreeker. De heer Vreeker komt deze 
avond  persoonlijk  een  toelichting en 
uitleg geven over alle werkzaamheden 
die tijdens de maanden juli  en augustus 
plaats gaan vinden.  U kunt deze avond 
uw vragen stellen aan de heer Vreeker 
maar ook aan de heren  Gert v.d. Berg, 
Sjaak Leliveld en Wim Hijman. Komt u 
met velen, het is de moeite waard en u 
zit later niet met allerlei vragen. Tot in  
’t Achterom.
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H. Clara parochie 

- Lief en leed -

Overleden 
16 mei   Theodora Wildenburg - Baas    70 jaar

Werkgroep MOV/diaconie
Graag willen wij ons even voorstel-
len. Wij zijn Betty Staartjes en Agatha 
Keijzer. Samen vertegenwoordigen we 
de werkgroep MOV(Missie, Ontwikke-
ling en Vrede) binnen onze parochie-
kern Aarlanderveen. Sinds 2007 zetten 
wij ons in voor onze medemensen die 
veelal leven onder zeer erbarmelijke 
omstandigheden. Vanaf 2007 werken 
we al nauw samen met de MOV-werk-
groepsleden van alle Clara-kernen. Wij 
komen voornamelijk in actie tijdens de 
advents- én tijdens de vastenperiode. 
Alle activiteiten die we doen, zijn ge-
richt op bewustwording. Daarmee is de 
opbrengst van minder groot belang. Het 
voornaamste is dat we zo veel mogelijk 
mede-parochianen bewust maken dat 
er zeer veel mensen daadwerkelijk hulp 
nodig hebben en dat ieder daarbij kan 
helpen door bewust te doneren.
 
Adventsactie
Elke adventsperiode maken wij het 
Adventsproject bekend dat we dat jaar 
met elkaar hebben gekozen uit een 

aantal projecten dat 
voorgedragen is door 
de Bisschoppelijke 
Adventsactie. Wij 
geven tijdens alle 
zondagsvieringen zo 
veel mogelijk infor-
matie over dit project, 

via visueel materiaal voor én achterin de 
kerk, via het federatieblad de SAMEN-
stromen en ook via de mededelingen.

Afgelopen adventsperiode vroegen we 
aandacht voor het moeder en kind-
project in Cambodja, u weet nog wel 
het project dat ondersteund werd door 
de Stichting DARA EUROPE: ‘Help de 
moeder zorgen voor haar kind’. Tij-
dens de Cambodjaanse maaltijd in ’t 
Achterom op 11 december heeft Ruud 
Bakker van deze stichting een bevlogen 
presentatie over dit project gegeven. 
Binnenkort nodigen we hem nogmaals 
uit, omdat hij heel graag een update 
wil geven voor alle belangstellenden 
van de hele federatie. Houdt hiervoor 
de mededelingen en onze website in de 
gaten (www.claraenfranciscusfederatie.nl 
onder het kopje nieuws bij de Clarapa-
rochie).  

Vastenactie
Tijdens de vastenperiode informeren 
we u over een project op een eenzelfde 
wijze. Dit project wordt landelijk door 
de bisschoppelijke vastenactie gekozen, 

onder het motto: Delen helpt een ander 
en verrijkt ook uw eigen leven. Het is 
ook mogelijk om ruim van tevoren een 
eigen actie in te dienen. In 2011 hebben 
we Clara-breed gekozen voor de stich-
ting Kaskazini vanuit de parochiekern 
Noorden en in 2014 voor het ontbijt-
project in Lima, dankzij de Stichting 
Mariposa Peru, waarvan ons parochielid 
Femke van Egmond-Arends voorzitster 
is. Tijdens de afgelopen vastenactieperi-
ode hebben we actie gevoerd voor Oe-
ganda; hiervoor stond o.a. het rad voor 
Oeganda voor in de kerk, waarbij elke 
viering een onderwerp gedraaid werd. 
Dankzij voornamelijk de Klaverjas-
avond en de plantenverkoop, heeft deze 
actie voor Oeganda een totaalbedrag 
van € 2559,55 een fantastisch resultaat!!
Dit jaar willen we ons serieus inzetten 
op een diaconale activiteit, eenvoudig 
gezegd: aandacht voor onze medemens 
dichtbij. Informatie hierover mag u 
spoedig van onze verwachten.

Het is goed om elkaar te verdragen

Verdraagzaamheid is een opdracht

Die van ons mag worden verwacht

Om aan een betere wereld bij te dragen.

Verdraagzaamheid is een moeilijke zaak

Omdat er zoveel verschillende culturen zijn

Mensen zitten niet altijd op dezelfde lijn

En dan loopt het helaas vaak eens spaak.

Ook in verschil van Godsdienst en geloof

Mist men vaak de verdraagzaamheid

Hetgeen dikwijls tot gewelddaden leidt

En tussen mensen veroorzaakt het een kloof.

Verdraagzaamheid, laten we er naar streven

Dat we elkaar in het goede mogen waarderen

En allen in hun cultuur en geloof respecteren

Om zo te komen tot een beter samenleven.

Fedde Nicolai
Foto: Ineke Buskermolen



Langeraar

Vanaf de bestuurstafel
De ruiming van de graven op ons 
kerkhof is inmiddels afgerond. Om 
het geheel te verfraaien is achter op 
het kerkhof een nieuwe beukenhaag 
geplaatst. Ook zullen stellingen met 
hedera worden geplaatst zodat de schut-
tingen niet meer zichtbaar zijn en het 
groen beter naar voren kan komen. 
Op zondag 12 juni zullen na de vie-
ring de gerenoveerde biechtstoel en de 
nieuwe expositieruimte worden ingeze-
gend. Op dezelfde dag zal de inzegening 
van het nieuwe deel van het kerkhof 
plaatsvinden. Na de viering en inzege-
ning is er koffie en thee. Bij mooi weer 
op het terras achter de pastorie.
Denkt u nog aan de actie Kerkbalans? 
Mocht u dit nog niet hebben geregeld, 
graag alsnog! Degenen die hieraan  
hebben meegedaan, hartelijk dank 
hiervoor!
Op zondag 26 juni kunt u weer meefiet-
sen met de Rabobank Sponsorfietstocht. 
Het is een eenvoudige maar sportieve 
manier om bij te dragen aan ons  
Adrianus bos. Hoe meer fietsers mee-
doen, hoe meer kilometers er gereden 
worden, hoe hoger het sponsorbedrag 
is. De nieuwe aanplant van bomen in 
het bos is zeer welkom. Wij staan op de 
deelnemerslijst vermeld onder nr. 16. 
Wij hopen dat veel van u zich zullen 
aanmelden en wensen iedereen veel 
fietsplezier.

Namens de beheercommissie, 
Ad van Velzen, voorzitter

Gezinsviering met kinderkoor 
De Vrolijke Noot
Zondag 26 juni is er om 9.30 uur een 
gezinsviering. Dit wordt de laatste 

viering met het kinderkoor De Vrolijke 
Noot voordat de grote zomervakantie 
gaat beginnen. We hopen dat er veel 
kinderen met ons mee komen vieren. 
Na afloop is er koffie/thee en limonade 
voor de kinderen. Ook is er crèche voor 
de allerkleinsten.

Het kinderkoor bestaat nu ruim een 
jaar en kan nog steeds ‘talent’ gebrui-
ken. Dus mocht je het nou ook leuk 
vinden om te zingen, kom je dan eens 
kijken? Je mag al meezingen vanaf eind 
groep 3 / begin groep 4. Ook wanneer 
je op het voortgezet onderwijs zit, ben 
je van harte welkom. Na afloop van de 
repetitie gaan we met de meiden (en 
jongens?) van het voortgezet onderwijs 
nog een kwartiertje door met zingen. 
We zingen dan o.a. Engelstalige liedjes. 
De repetities zijn op dinsdagavond in 
het Koetshuis links naast de kerk. 

We zingen van 18.30 – 19.15 uur, 
waarna we met de oudere meiden en 
eventueel jongens (VO) nog ongeveer 
een kwartier doorzingen. Zing je niet, 
maar bespeel je een instrument, kom je 
dan ook langs? Wie weet, kun je ons wel 
ondersteunen met jouw muziek!  Mocht 
je meer informatie willen, neem dan 
even contact op met Chantal (chantalk-
eijzer@hotmail.com).

Werkgroep gezinsviering

Kinderwoorddienst 
Door het nieuwe rooster wat komen 
gaat, zijn ook wij voor een uitdaging 
komen te staan: ‘Hoe de kinderwoord-
dienst in te vullen?’ We hebben besloten 
vanaf september tot aan de Kerst beide 
tijdstippen van de zondag vieringen 
kinderwoorddienst te verzorgen om zo 
te kijken hoeveel behoefte er (nog) is 
om de kinderwoorddienst te behouden 
en op welk tijdstip. Aan het einde van 
het jaar zullen we evalueren en kijken 
hoe we verder gaan. Aan u, als jonge 
gezinnen hierbij de mogelijkheid om te 
laten zien hoe en of de kinderwoord-
dienst belangrijk voor u is.

Met een warme groet van de werkgroep; 
Corine Dobbe, Saskia Versluis, 
Angelique de Jong, Miranda Loos en 
Liesbeth van Woudenberg.
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- Lief en leed -

Gedoopt
8 mei  Joyce Zuidhoek en Mitchel Zuidhoek   
  dochter en zoon van Kevin Zuidhoek en Judith Lubbe

Overleden 
20 maart Leonardus Wilhelmus Bosman   79 jaar
1 mei Gert Versluis     52 jaar
14 mei Margaretha Emerentiana Francina Pieterse-Wijfje     85 jaar
16 mei Johannes Jacobus Anthonius de Vreede  74 jaar 



H. Clara parochie 

Tuinbezoek 80-jarigen
Het is voorjaar, alles staat in knop of 
volop in bloei en de vogels zijn druk in 
de weer met hun nest. Het bos achter de 
pastorie ligt er prachtig bij. De bosgroep 
heeft hard gewerkt om het bos op te 
knappen, er was heel veel werk te doen. 
De paden zijn nu goed begaanbaar en 
ook de kruisweg met zijn staties is pri-
ma te bereiken. Een mooi moment om 
onze oudere parochianen uit te nodigen 
voor een bezoek aan onze Adrianustuin. 

De wijkcontactgroep is vier middagen 
aanwezig om iedereen te ontvangen. 
Harry van der Hoorn en Cees van Dam, 
beiden van de bosgroep, zullen een 
rondleiding verzorgen. En natuurlijk is 
er ook een lekker kopje koffie of thee en 
een hapje en een drankje. Wij hopen op 
goed weer, want dan kunnen we gebruik 
maken van de mooie veranda achter de 
grote zaal van de pastorie. De mensen 
van de wijkcontactgroep zijn er klaar 
voor, u ook?

Gastheer en/of gastvrouw 
gezocht
Ook dit jaar wordt de kerk in de maan-
den juli en augustus opengesteld voor 
bezoekers. Heeft u een paar middagen 
over om dit mogelijk te maken? Infor-
matie en aanmelden bij Agatha van 
Kints, tel. (0172) 60 90 90.
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Vanaf de Adrianustoren

• Hartelijk dank aan de werkgroep en de leden van het gelegenheidskoor voor de 
mooie viering met de Pinksternoveen. 

• We hebben met de Pinksteren inspirerende woorden gehoord. De paaskaars is 
gedoofd. Dat de H. Geest ons mag helpen het vlammetje van Geloof, Hoop en 
Liefde brandende te houden en het door te geven in ons dagelijks leven. 

• We zijn blij te mogen schrijven dat Eva Rademaker en Agnes van Schie zich willen 
inzetten voor de pastoraatsgroep. Hartelijk welkom en een fijne tijd. 

• Heel fijn ook dat 2 dames de werkgroep Vormselvoorbereiding komen versterken. 
Inmiddels hebben zij op 24 mei hun eerste overleg gehad. 

• Alle jongeren-werkgroepen zijn uitgenodigd voor het gezamenlijk overleg op  
donderdag 23 juni. 

• Op zaterdag 2 en zondag 3 juli is de afscheidsviering van pastor Charles  
Horsthuis. Voor meer informatie zie pagina 28. 

Heer Jezus,

Bescherm onze familieleden, die bedreigd worden door de  
gevaren op de wegen, terwijl zij zich naar hun werk begeven.
Heilige Engelbewaarder bescherm onze kinderen op weg naar  
de kerk en de school. 
Zegen hun onbekommerd spel.
Heer waak over ons, als wij met ons gezin op reis gaan om  
de heerlijke  natuur te bewonderen die gij geschapen hebt.
Heilige Christoffel bid voor ons. 

Een parochiaan



Vanuit de pastoraatsgroep
Op zondag 17 april hebben 12 kinderen 
hun Eerste Heilige Communie gedaan. 
Het was een sfeervolle viering met zang 
van Jeugdkoor Flos Campi.
Alle kinderen van harte gefeliciteerd.
De Pinksternoveen was ook dit jaar  
weer zeer geslaagd het lijkt wel of er 
ieder jaar meer mensen aan deelnemen.
In het weekend van 2/3 juli zal pastor  
C. Hortshuis afscheid nemen hij gaat  
van zijn pensioengenieten.

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

LINTJES
Het is al weer even geleden maar het kan 
niet onvermeld blijven dat maar liefst 
3 parochianen op 26 april in de regen 
hebben gestaan. De lintjesregen wel te 
verstaan. Henk en Gré de Boer en Irma 
van Eimeren. 

De burgemeester sprak lovende woor-
den, en terecht. Ze hebben veel voor de 
gemeenschap gedaan en doen het nog 
steeds. Ook en misschien wel vooral bin-
nen onze kerkgemeenschap. Als ik alles 
zou moeten opnoemen is de Samenstro-
men te klein. De burgemeester had er 
wel de ruimte voor en nam die ook met 
hier en daar een humoristische opmer-
king. 

Ook de parochiegemeenschap is dank-
baar voor het vele werk dat zij gedaan 
hebben en doen en hopelijk nog lang 
zullen blijven doen. We zijn er trots op 

zulke kanjers in ons midden te hebben, 
zonder al die andere vrijwilligers te kort 
te doen. Dit keer stonden zij in het zon-
netje en werden zeer welverdiend  LID 
IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU.
Gré, Irma, Henk, én de hele parochie 
van harte gefeliciteerd met deze onder-
scheiding!

Namens de BCP, Rob Aupers

Kinderen in de Kerk

Gezinsviering in Nieuwkoop
Het afgelopen jaar hebben we weer een 
aantal mooie gezinsvieringen achter de 
rug. Op 26 juni is de laatste gezinsvie-
ring van dit seizoen. Daarna gaan we 
een poosje vakantie vieren. In september 
zijn we weer van de partij! We wensen 
iedereen een fijne zomerperiode!
Zullen we zeggen: allemaal tot de 26e 
juni? Dan sluiten we samen met heel veel 
gezinnen het seizoen af.

Werkgroep GezinsVieringen 

KinderWoordDienst
Zondag 12 juni is er tijdens de viering 

van 10.00 uur nog één keer een Kin-
derWoordDienst voor de vakantie. We 
hopen natuurlijk dat we het seizoen 
samen met heel veel kinderen af kun-
nen sluiten. Mogen we op jullie, en jullie 
ouders, rekenen?
We wensen iedereen alvast een zonnige 
zomer!

Werkgroep KinderWoordDienst 

Eerste Heilige Communie 
Tijdens een feestelijke viering, in een 
prachtig versierde kerk, deden zondag 17 
april 12 kinderen in onze parochiekern 
hun Eerste Heilige Communie. Het pro-
ject rondom dit grote feest hebben we 
inmiddels afgesloten tijdens de gezins-
viering op 29 mei. 
We hopen de kinderen (en hun ouders) 
nog heel vaak tegen te komen tijdens 
vieringen in onze kerk. Het project dat 
we gebruikten heeft tenslotte niet voor 
niets de titel “Blijf dit doen” gekregen.
17 april konden we ook het Liliane 
Fonds blij maken met het mooie bedrag 
van € 353,90. 
Bij elkaar gebracht door de commu-
nicantjes en hun families. Namens het 
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Nieuwkoop

Irma van Eimeren en Henk en Gré de Boer



Liliane Fonds heel veel dank aan alle 
gulle gevers!
Hartelijk dank aan iedereen die, op 
welke manier dan ook, meegeholpen 
heeft er ook dit jaar een groot feest van 
te maken.
We kijken alweer uit naar volgend jaar, 
maar gaan nu eerst genieten van de zo-
mer. Zo eind november/begin december 
gaat u weer van ons horen!

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Uitnodiging koffieconcert
Na de gezinsviering van zondag 26 juni 
is het tijd voor het jaarlijks terugke-
rende koffieconcert van Jeugdkoor “Flos 
Campi”. 

Het concert vindt plaats in het Parochie-
huis aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop 
en begint om 11.30 uur. De zaal is om 
11.00 uur open. De toegang is gratis 
en er staat koffie/thee/limonade voor 
iedereen klaar. 
Zorgt u voor een goed gevulde zaal? Dan 
doen wij, samen met de blokfluitleerlin-

H. Clara parochie 
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line, uit Noorden, was al een poosje lid. 
Angelique is meteen na de viering van 
de Eerste Heilige Communie met ons 
mee komen doen. Hier zijn we heeeeel 
blij mee! Maar……we kunnen nog veel 
meer nieuwe leden gebruiken! Meer 
hierover leest u op het inlegvel bij de 
Nieuwkoopse editie van Samenstromen. 
Maar ook voor de andere kernen geldt: 
Kom op dinsdag maar eens een keer 
meedoen. Kinderen vanaf groep 4 zijn 
van harte welkom. Het koor repeteert 
elke dinsdag in het Parochiehuis, van 
19.00 uur tot 20.00 uur.  
Op 28 juni is de laatste keer voor de 
vakantie. De repetities beginnen weer op 
dinsdag 23 augustus 2016.
Voor informatie over Jeugdkoor 
“Flos Campi” en de blokfluitlessen kunt 
u terecht bij Elleke van Klink (tel. 0172 
57 36 53 / ellekevanklink@hotmail.com) 
Wij wensen iedereen alvast een fijne 
zomer!

Bestuur en leden van Jeugdkoor 
“Flos Campi”

Barmhartig 

“Wees barmhartig” zegt God de Heer

Oordeel niet, maar vergeef elkaar

Doe het goede en wees dienstbaar

Niet alleen vandaag, maar steeds weer”.

“Vergeld geen kwaad met kwaad

Maar heb uw vijanden lief ” zegt God

Moeilijk, maar het is wel Zijn gebod

Is het mensdom daar wel toe in staat?

Dat we het goede zullen nastreven

En ons van haat en nijd bevrijden

Gods grote naam mogen belijden

En naar Zijn geboden zullen leven

gen van Elleke, ons best u niet teleur te 
stellen.
Bij Jeugdkoor Flos Campi hebben we 
inmiddels 2 communicantjes van dit jaar 
mogen verwelkomen! Een van hen, Fe-

Eerste Heilige Communie

(Woorden uit Lucas 6)

Fedde Nicolai
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Eerste Heilige Communie
Op zondag 24 april ontvingen 22 kinde-
ren uit Nieuwveen, Noorden en Zeven-
hoven hun Eerste Heilige Communie in 
de Martinuskerk in Noorden. 
Anne, Bart, Chris, Dave, Ella May, 
Feline, Giel, Jeffery, Joep, Jurre, Lewis,  
Madelynn, Noa, Oliwier, Patrycja, Roel, 
Sanne, Senn, Sep, Sira, Stan en Wiep 
van harte gefeliciteerd met jullie Eerste 
Heilige Communie. 

Kerkorgel
Sinds een paar weken staat er een 
prachtig Johannes orgel in de kerk. Het 
orgel is geschonken door de heer Jaak 
Zwaan, die helaas op 25 april na een 
slopend ziekbed is overleden. In goede 
tijden bezocht hij regelmatig de Nieuw-
veense bewoners van het Koetshuis in 
Nieuwkoop. Of zij nu gereformeerd, 
hervormd of katholiek waren, het geloof 
deed niet ter zake. Hij had voor ieder 
een goed woord. Als wij adventsboek-
jes, vastenboekjes uitgaven kwam hij 
er altijd een aantal halen om die aan de 
bewoners uit te reiken. Hij vond het ook 
prachtig om af en toe ons kerkorgel te 
bespelen. Orgelspelen was zijn lust en 
zijn leven. Bij het afhalen van zijn orgel 
kon hij het, ondanks zijn zeer slechte 

gezondheid, toch niet laten even een 
mooi nummer te spelen om ons het 
prachtige geluid te laten horen. Het St. 
Caeciliakoor is enorm ingenomen met 
het orgel. Dirigent, organisten en koor-
leden zijn razend enthousiast. De heer 
Zwaan was zeer gelukkig dat zijn orgel 
zo’n mooie plaats heeft gekregen. Dat de 
klanken tot in de hemel moge rijzen. Hij 
ruste in vrede. Wij wensen zijn vrouw 
Lenie, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe.

Begraafplaats
Sinds 1 mei is er een nieuw, door het 
bisdom en parochiebestuur goedge-
keurd reglement voor de begraafplaats 
van toepassing. Dit heeft te maken met 
enkele wetswijzigingen die doorgevoerd 
zijn en de rechtspersoonlijkheid welke 
is aangepast aan de nieuwe parochiële 
situatie. Aansluitend hierop zullen de 
tarieven aangepast dienen te worden. 
Zodra deze bekend zijn zullen wij hier-
van ook melding maken. Het reglement 
is ook van toepassing op alle reeds 
uitgegeven graven. De rechthebbenden 

Nieuwveen

en gebruikers kunnen eventueel een 
reglement afhalen bij het secretariaat, 
dat iedere donderdagmorgen geopend 
is van 9.30 tot 11.00 uur. Indien u het 
reglement digitaal wenst te ontvangen, 
kunt u dit aanvragen via een e-mail aan 
parochieadministratie@casema.nl.

Nicolaashof
Kom even tot rust in de Nicolaashof. 
De tuin is opgeknapt en begint weer te 
bloeien. Vanaf 15 mei tot 15 oktober 
kunt u ook een wandeling maken over 
het mooie landgoed Ursula. Het hek is 
dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur.

Cantare
Op zondag 26 juni om 10.00 uur zingt 
het koor Cantare uit Mijdrecht in de 
eucharistieviering. We zingen de mis 
van Mozart in D en ook de psalm is van 
Mozart, het enige lied met Engelse tekst 
dat hij ooit geschreven heeft. In Latijn 
zingen we het Ave vera virginitas van 
Josquin Deprez en als toegift Regina 
Coeli van Aichinger. Als openingslied 
zingen we De vreugde voert ons naar dit 

Eerste Heilige Communie
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huis en wij hopen van harte deze viering 
met u in vreugde te mogen beleven.

Theo van Dijk

Kerkenraad Ontmoetingskerk
Op 4 april hebben we met de pasto-
raatsgroep een overleg gehad met 4 
leden van de kerkenraad van de ont-
moetingskerk te Nieuwveen. Het was 
een eerste oriënterend overleg waarin 
we met name wilden kennismaken met 
elkaar en zien of er draagvlak is voor 
een eventuele samenwerking.
Dit is er heel duidelijk van beide kanten. 
Het was een mooi overleg met oprechte 
interesse in elkaars gemeenschap. Hoe 
we deze samenwerking vorm gaan 
geven spreken wij na de zomer verder 
over.

Diana Heemskerk

Fotowedstrijd
Van de ruim 100 ingezonden foto’s is 
elke maand door de jury een winnende 
foto gekozen. Uit deze winnende foto's 
hebben 47 parochianen de foto van het 
jubileumjaar gekozen.

Derde plaats; De onthulling van het 
gedenkteken gemaakt door Ton van Tol.
Tweede plaats; De kerktoren met daar-
boven de maan gemaakt door Natasja 
Borst.

Kort gezegd 

• Op zondag 26 juni om 10:00 uur is er kinderwoorddienst. 

• Het nieuwe vieringrooster gaat in het weekend van 9 en 10 juli in. 

• Als u uw kindje wilt laten dopen 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 koffie drinken na de viering. 

• Wij wensen alle mensen een fijne vakantie toe, thuis of onderweg en een  
veilige thuiskomst.

H. Clara parochie 

Eerste plaats; De Passion gemaakt door 
Tinus Spekman, hij ontving zijn foto op 
canvas. Tinus van harte gefeliciteerd.
Alle andere inzenders bedankt voor uw 
deelname, uw prijs is de eeuwige roem.

RaboFietsSponsorTocht
De PCI neemt dit jaar deel aan de 
RaboFietsSponsorTocht Groene Hart 
Noord. Door deel te nemen fietst u een 
sponsorbijdrage bij elkaar voor de PCI 
Nieuwveen. Met de opbrengst, die een 
aanvulling is op onze bestedingsruimte, 
worden medemensen die in financiële 
nood verkeren, geholpen. PCI staat 
voor Parochiële Caritas Instelling. 
Parochiële omdat het van de parochie 
is. Caritas, zorgdragen voor elkaar, door 
het bieden van (financiële) hulp aan 
mensen die het niet al te breed hebben. 
De PCI bestaat al meer dan 150 jaar. In 
de loop van de tijd zijn er door enkele 
parochianen uit Nieuwveen giften en 
nalatenschappen aan het toenmalige ar-
menbestuur geschonken. Het geld werd 
vroeger gebruikt om de allerarmsten 

van de parochie te ondersteunen door 
middel van geld en goederen. Ook in 
deze tijd zijn er medemensen die in 
financiële nood raken en een ruggen-
steuntje nodig hebben. Ook geven wij 
aandacht aan parochianen die ernstig 
ziek zijn, door bijvoorbeeld een attentie. 
Zondag 26 juni is iedereen van harte 
uitgenodigd om mee te fietsen met de 
RaboFietsSponsorTocht. Hiermee kunt 
u fietsend geld verdienen voor de PCI 
van uw parochie het inschrijfnummer  
is 620. Deelname is gratis en u kunt 
kiezen uit verschillende afstanden en 
startpunten.

Tinus Spekman, hij ontving zijn foto  
op canvas

- Lief en leed -

Huwelijksviering
Woensdag 15 juni om 16.00 uur is de 50-jarige huwelijksviering van de heer 
en mevrouw Voortman - van der Laan. Pastoor Glas gaat voor. Wij wensen de 
familie een mooie dag toe. 

Overleden 
10 april  Wien Wijfjes-Lenting     83 jaar



15SAMENstromen • juni 2016

Noorden

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Lies Pieterse of via het secretariaat. 
Maar u kunt hier ook terecht als u vrij-
willigers werk wilt doen voor de kerk, 
want vele handen maken licht werk. 

De pastoraatsgroep

De Vuurdoop
Ik ben 14 mei naar de Vuurdoop 
geweest in Rotterdam. Het was een 
leuke ervaring. Na een openingsviering 
in de kathedraal, hebben we de toren 
van de kathedraal beklommen en een 
toneelstuk bekeken. Dat ging over het 
verhaal van Adam en Eva. We gingen 
met een groep van 8 jongeren vanuit 
Nieuwveen, Zevenhoven en Noorden 
naar Rotterdam. Daar waren wel 700 
jongeren aanwezig. Met elkaar zongen 
we het Vuurdooplied. We leerden over 
de groep M25. Dat is een groep jonge-
ren die zich inzet voor mensen die hulp 
nodig hebben. Het leukste vond ik de 
toren beklimmen, je kon heel ver kijken. 
We konden de Euromast en de havens 

Sint Martinus deelt mee.. 
Zoals u al in de vorige Samenstromen 
hebt kunnen lezen gaan de tijden van de 
weekendvieringen veranderen. Pastoor 
Glas heeft uitgelegd waarom dit be-
langrijk en noodzakelijk is. Dit nieuwe 
rooster gaat op zondag 10 juli van start. 
In Noorden betekent dit dat zondag 10 
juli de viering om 9.15 uur begint. De 
week erna ook op zondag en dan om 
11.15 uur en de daarna volgende week 
op zaterdag om 19.00 uur. Dit 3-weeks 
schema herhaalt zich steeds weer. Het 
zal voor iedereen even wennen zijn.

Ook dit jaar hebben we voor de zomer-
vakantie weer een buitenviering. Deze is 
op 3 juli en gewoon nog om 10.00 uur. 
Pater Koster was destijds de grondlegger 
van de buitenviering. Hoe pater Koster 
het voor elkaar kreeg weten we niet, 
maar tijdens de buitenviering was het 
altijd mooi weer in de pastorietuin!  
We hopen op een stralende dag en gaan 
er een bijzondere viering van maken.  
Diaken Van Aarle zal voorgaan,  
Waimbaji zal zingen en er is nog meer…  
Bent u ook zo benieuwd? U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig  
te zijn.

Op 26 april is er een bijeenkomst 
geweest voor de contactpersonen van 
de pastorale school. Ook Noorden was 
hierbij vertegenwoordigd. Binnen onze 
kern heeft een aantal personen de ‘oude’ 
school gevolgd en anderen de nieuwe 
opzet met modules. Het volgen van 
modules heeft voordelen, omdat er dan 
gespreid lessen gevolgd kunnen worden. 
Gelukkig zijn er binnen de federatie 
regelmatig voldoende aanmeldingen  
zodat de lessen gegeven kunnen worden 
in een van onze eigen kernen. De pas-
torale school kan door iedereen gevolgd 
worden die zich meer wil verdiepen. 

zien. Het allerleukst vond ik met de 
groep zijn, het was heel gezellig. 

Groetjes, Melle Brouwer

Groot feest
Zondag 24 april was het dan eindelijk 
zo ver. 22 gespannen kinderen stonden 
met hun brandende doopkaarsen in de 
rij om de kerk in Noorden te betreden 
voor hun Eerste Communie. De zenu-
wen gierden door hun keel. De kerk 
zat vol met familieleden, kennissen, 
vrienden, juffen... Het jeugdkoor uit 
Nieuwkoop zong uit volle borst en veel 
bloemen en ballonnen versierden de 
kerk. Maar na de opening door pastor 
Glas en de welkomstwoorden van de 
kinderen in het Nederlands, Pools en 
Italiaans daalden de zenuwen en werd 
het een écht feest. En toen was het ein-
delijk zo ver. Het moment waar alles om 
draait: om de beurt ontvingen zij onder 
toeziend oog van hun vader, moeder, 
broertjes en/of zusjes hun eerste hostie. 
Hoe zou dat smaken? De gezichten 

De Vuurdoop
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spraken soms boekdelen. De één vond 
het heel lekker, waar de ander een zuur 
gezicht trok. Maar allemaal deden ze 
vol trots hun Eerste Heilige Communie. 
Gefeliciteerd!

Jacqueline Pietersen

Dank voor uw bijdrage

“Leef je om jezelf te geven, omdat  
God zich gaf voor jou? Dan zijn zelfs  
de kleinste daden tekens van zijn  
grote trouw”. 

Mooie regels die Waimbaji zong op 
Sacramentsdag, waarmee het werk 
van de IPCI mooi omschreven wordt 
en waarmee Inter-Parochiële Cari-
tasinstelling “De Mantel” u hartelijk 
wil bedanken voor uw bijdrage in de 
collecte.  Onze taak is concrete steun te 
geven aan mensen in nood, de zwak-
keren in de samenleving. Zowel sociaal 
als financieel. Daar worden wij allen toe 

aangespoord; delen, dienen zoals Jezus. 
Wij doen dit vooral dichtbij in onze 
eigen dorpen Nieuwkoop, Noorden en 
Woerdense Verlaat.  

IPCI “De Mantel”

Gemengd koor Cantabo zoekt 
nieuwe leden 
Aan alle mensen die ons koor en de 
Martinuskerk een warm hart toedragen 
heeft het bestuur een belangrijke vraag. 
Wij zoeken nieuwe leden! Vanaf een 
jaar of 20 maar het mag ook ouder.
In 2015 hebben wij ons 35-jarig bestaan 
mogen vieren en uiteraard hopen wij 
samen met u in 2020 het 40-jarig be-
staan te kunnen vieren! Ons gemengd 
koor Cantabo zingt twee keer in de 
maand op zaterdagavond om 19.00 
uur of op  zondag om 9.15 uur of 11.15 
uur tijdens de vieringen. Ook wordt 
er gezongen bij rouw en trouw. In de 
zomermaanden juli en augustus zingen 
wij als klein koor bij de weekendvierin-

gen. Het koor zingt met samenzang en 
meerstemmig (twee, drie of vierstem-
mig) kerkelijk repertoire met een grote 
variatie. Ons koor heeft professionele 
leiding en begeleiding van dirigent Hans 
Schoenmakers en vaste organist Niels 
Hofkens. Wij repeteren op woensdag 
van 19.30 tot 21.30 uur in de kerk of 
Jozefzaal. Kom eens vrijblijvend kijken, 
luisteren en meezingen op de woens-
dagavond. Neem gerust contact op met 
één van de leden of het bestuur van ons 
koor Cantabo; Agaath Pietersen, Ben de 
Rijk of Cor van Soest.

Eerste Heilige Communie

Ik wens je twee stevige voeten
Om door het leven te gaan
Ik wens je twee stevige handen
Om anderen bij te staan

Ik wens je een mond om te lachen
Met vrienden die vrolijk zijn
Maar ook om mensen te troosten
Bij tegenspoed en pijn

Ik wens je twee heldere ogen
Om te zien wat kwaad is en goed
Dan zal je altijd weten
De weg die je volgen moet

Ik wens je een liefdevol hart toe
Een hart dat mensen bemint
Maar bovenal heb je Gods zegen
Word heel gelukkig mijn kind!
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Vanuit de BCP
In de vorige Samenstromen besteedden 
we aandacht aan de leden van de tuin-
groep, deze keer willen wij een andere 
groep vrijwilligers in het zonnetje zetten 
en dat zijn al die mensen die, voor de 
meesten van ons onzichtbaar, onze kerk 
netjes houden. Je denkt er niet bij na 
als je in het weekend aanschuift voor de 
wekelijkse viering maar de kerk houdt 
zichzelf niet stofvrij en schoon.  Op ge-
zette tijden gaat deze groep, gewapend 
met stofzuiger, stofdoek, koperpoets, 
emmer en dweil het vuil in de kerk te 
lijf.  Ze zijn er gewoon, elke keer maar 
weer. 

Corry vd Meer, Wilma van Veen, Coby 
van Veen, Wil van Veen, Nolda de 
Groot, Ina Tersteeg, Corry van Lith, 
Gerda Aartman, dit zijn de ‘poetsparels’  
van onze parochiekern. (En de man-
nen die helpen met koperpoetsen.)  Er 
wordt gepoetst, gekletst, op zijn tijd een 
bakkie koffie gedronken en zo wordt 
elke keer weer de klus geklaard. Komt  
u ze ’s zondags tegen, in de kerk of 
bij het koffiedrinken, geef ze eens een 
complimentje! Ze verdienen het net zo 
goed als al de mensen die wat meer in 
het oog springen.

Icoonwijding
Onder grote belangstelling van de  
iconenschilders, familie en andere 
geïnteresseerden zijn 27 iconen gewijd 
op zondag 24 april. Aan het eind van 
de eucharistieviering, waarin pastor 
Van Steekelenburg voorging, vond 
de wijding plaats. Iedere icoon werd 
bewierookt en getekend met een kruisje 
Chrisma (de naam Chrisma komt van 
'Christus' en betekent: De gezalfde). 
Veel verschillende afbeeldingen van 
Heiligen zijn met plezier gemaakt door 

de leerlingen onder deskundige leiding 
van Kees Rietveld en Louis van Veen. 
Na de wijding zijn de iconen, voor ons 
als gelovigen, méér dan mooie afbeel-
dingen. Het zijn vensters naar de hemel 
waarin wij op aarde de Heiligen kun-
nen zien. Met gelovige ogen kijken wij 
over de grens van dood naar leven in 
de hemel. De Heilige, die op een icoon 
zichtbaar is, wordt als voorbeeld gezien 
om na te volgen. Wij bidden hier op 
aarde om hun voorspraak bij God. Dat 
de cursisten er veel plezier in hebben 
blijkt uit de wens om door te gaan, om 
een nieuwe icoon te gaan maken. Ook 
interesse om een icoon te maken? Kees 
Rietveld weet er alles van.

Cursist Gerard 

Een mooi communiefeest!   
Wat was het een prachtig feest op zon-
dag 24 april in de kerk van Noorden. De 
kinderen waren best een beetje ge-
spannen, maar hebben goed geholpen, 
gelezen en gezongen. Wat een stralende 
gezichtjes! In het bijzonder voor Zeven-
hoven feliciteren wij Anne, Joep, Senn, 

Zevenhoven

Dave, Sira, Jurre en Lewis. We hopen 
dat jullie nog vaak terugkomen naar de 
kerk om te vieren. 

Bijeenkomst parochianen
Op 19 juni, na afloop van de viering, 
willen wij u als BCP graag ontmoeten 
om u op de hoogte te brengen van het 
reilen en zeilen van onze parochiekern. 
Onder het genot van een kopje koffie 
met wat lekkers blikken we terug op het 
afgelopen jaar en kijken we vooruit naar 
de toekomst, die er qua weekendvie-
ringen anders uit gaat zien. We praten 
u daar graag over bij. Verder lijkt alles 
gewoon zijn gangetje te gaan, maar 

Icoonwijding

Grotere foto zie pagina 13
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H. Clara parochie 

achter de schermen wordt door vele 
mensen enorm veel werk verzet.  Het 
onderhoud van ons kerkgebouw vraagt 
voortdurende aandacht. De grote klus 
waar we nu voor staan, is het herstellen 
van de glas-in-loodramen van de toren 
van onze kerk. 
Daarvoor is inmiddels een Bisschoppe-
lijke machtiging aangevraagd.  Dit kost 
natuurlijk een lieve duit. Onze pen-
ningmeester zal u daarom ook globaal 
informeren over hoe we er financieel 
gezien voorstaan. Genoeg redenen dus, 
om op 19 juni gezellig aan te sluiten bij 
de koffie. 

Tweede collecte voor de P.C.I.
Beste parochianen, het is gebruikelijk 
dat in de zomer een tweede collecte 
gehouden wordt voor de PCI. De PCI 
(Parochiële Caritas Instelling) probeert 
mensen te helpen die om een of andere 
reden in financiële problemen zijn 
gekomen. Het gaat vooral om éénouder-
gezinnen, of om mensen die zonder 
werk thuis zitten. In de meeste gevallen 
kunnen ze de huur niet meer betalen 
en worden dan uit de huurwoning 

geplaatst. In dit soort gevallen kun-
nen ze een beroep doen op de PCI die 
gaat kijken voor financiële steun in de 
vorm van een overbrugging en of een 
renteloze lening. Ook rond de kersttijd 
besteden we aandacht aan de mensen 
die dat nodig hebben.

Om aan extra geldmiddelen te komen 
zal er tijdens de viering op zondag 
19 juni een tweede collecte worden 
gehouden voor de PCI Zevenhoven.  
Het opgehaalde bedrag kan worden 
besteed aan de bestrijding van armoede 
of andere soorten van ondersteuning. 
Als u meent dat uzelf of een parochiaan 
een beroep wenst te doen op de PCI dan 
kunt u zich richten tot een van onze  
PCI leden. 

Namens de PCI leden:
Ina Tersteeg, voorzitter 

Andre Bos, secretaris
John Akerboom, penningmeester 
Petra van de Berg, lid
Truus Hassing van Tol, lid

Misdienaar worden
Tijdens de voorbereidingen op de Eerste 
Heilige Communie kwam een echte 
acoliet (grote misdienaar) uit Noorden 
vertellen over het misdienaar zijn. Sira 
en Joep waren meteen enthousiast en 
willen graag een keertje meelopen met 
het misdienen. Er is plaats voor nog 
meer misdienaars. Wie wil de pastoor 
helpen in de kerk? 

Meld je aan bij Gerard v.d. Ham 
gerardvandenham@gmail.com.

Activiteit Orangerie  
Dinsdag 21 juni, begin van de zomer, 
maken we een zomerstuk. Als u een 
langwerpige schaal, snoeischaar en 
mesje meeneemt, zorgen wij voor de 
rest.

We starten om 14.00 uur. Er wordt  
een bijdrage van € 8,- gevraagd.
U kunt zich opgeven bij Joke, 
jokevt@gmail.com of (0172) 53 97 48.
Graag tot de 21e.

Gerda, Joke en Gerda

Jubileumconcert Revival 

Revival geeft op zondag 9 oktober een concert vanwege haar 25-jarig bestaan 
in de Joh. Geboortekerk in Zevenhoven. Kaartjes voor dit concert zijn gratis 
te bestellen, liefst voor 1 september via: benvdmeer32@gmail.com.

De aanvang is 14.00 uur. Er wordt oud en nieuw repertoire gezongen en de 
favoriete top tien van het koor.

Viering bij Lourdesgrot 
Zoals ieder jaar een traditie, was op vrijdag 13 mei de ouderengroep uit 
Noorden voor een viering bij de Lourdesgrot.
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Vloerkleed onder altaar
Wellicht hebt u het opgemerkt, want het 
ligt er al een paar weken: een prachtig 
nieuw kleed onder het altaar. Het oude 
was aan vervanging toe. De dames van 
de werkgroep klein onderhoud hadden 
geld gespaard. De pastoraatsgroep en 
beheercommissie stelden daarom voor 
tot aanschaf over te gaan. Het nieuwe 
kleed is net iets groter, zodat er wat meer 
ruimte voor de lector, misdienaars en/
of acolieten is en er hopelijk wat minder 
risico is tot struikelen. Met het uitzoeken 
van de kleur is o.a. ook rekening gehou-
den met de kleur van de zittingen van 
de stoeltjes op het altaar. Onze dank gaat 
uit naar de dames van klein onderhoud, 
die het geld met allerlei acties bij elkaar 
gescharreld hebben, denk aan het maken 
en verkopen van kaarten en bloem-
stukjes op de rommelmarkt en bij de 
zomerspelen, denk aan de verloting van 
de paaskaars. Dank ook aan de mensen 
die de artikelen kochten.
Hoe vindt u het?

Paul Wolvers (namens de BCP)

Nieuw lid pastoraatsgroep
Sedert 27 augustus 2015 ben ik, Alice 
Overdevest (samen met mijn echtge-
noot) inwoner van Hoogmade. Gedu-
rende 15 jaar woonden wij in Haelen 
(Limburg) en om te integreren in de 
gemeenschap heb ik getracht me ver-
dienstelijk te maken als koorzanger/bi-
bliothecaris en lid van de M.O.V.-groep. 
Dit heeft geleid tot vele hechte vriend-
schappen die, ook nu we daar niet meer 
wonen, nog steeds bestaan. Zoals ook 
in Limburg is er in Hoogmade behoefte 
aan vrijwilligers in de parochie. Daarom 
zijn mijn man en ik lid van het Neder-
landstalig koor geworden en heb ik mij 
beschikbaar gesteld voor de pastoraat-
groep en de koffieschenkgroep.

Hoogmade/Woubrugge

Hopend dat het mij is gegeven me nog 
lang in te zetten voor de gemeenschap 
van Hoogmade,

Alice Overdevest, Haardsteede 8, 
2355 AD, tel. (06) 275 877 34 of 
(071) 542 61 65.

Entree kerk
Het is de parochianen die regelmatig de 
kerk bezoeken, ongetwijfeld opgevallen. 
Het muurtje, de trap en de invalidenop-
rit naar de toegangsdeur zijn vernieuwd. 
Op het muurtje komt nog een hekwerk 
voor de veiligheid.

Beelden Aad van Mil
Het was een publiek geheim dat onze 

oud-koster, bestuurslid en onderhouds-
schilder ook nog heel goed was in het 
restaureren van beelden en schilderijen. 
Na zijn overlijden hoorden wij van zijn 
familie dat er nog enkele beelden bij 
hem thuis stonden, waar Aad nog aan 
werkte. Inmiddels zijn deze bekeken 
door mensen van het Catharijne Con-
vent om de waarde daarvan te bepalen. 
Als er daaromtrent meer bekend is, leest 
u dit in Samenstromen. 

Indien u de beelden wilt bekijken, neemt 
u dan contact op met 
Henk Brunt, e-mail: 
henkenriekiebrunt@gmail.com of 
Theo Baak, e-mail: 
theo-baak@hotmail.com.

Beelden Aad van Mil

- Lief en leed -

Huwelijksjubileum
3 juli  Siem en Lenie van Leijden-Zonneveld     60 jaar getrouwd

Overleden
9 mei  Hendrikus Martens    83 jaar 
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Viering Eerste Heilige  
Communie 
Na weken van voorbereiding mochten 
Floriene, Jim, Luuk, Naud, Kai, Jasmijn, 
Daphne en Lisa op 24 april hun Eerste 
Heilige Communie doen. De kinderen 
zagen er prachtig uit en de kerk was 
mooi versierd: mooie bloemstukken, 
ballonnen en aan de banken witte 
bloemen. Het was een feestelijke viering 
met Pastor Bosma waarin de commu-
nicanten heel wat taken kregen: ieder-
een welkom heten, lezen, de altaartafel 
klaar maken, collecteren, vredewensen 
uitdelen en mee zingen met het kinder/
tienerkoor dat de viering, o.l.v. Marina,  
muzikaal heeft ondersteund. Toen was 
daar het grote moment, samen met papa 
en mama naar voren om de Eerste Hei-
lige Communie te ontvangen, het was 
een plechtig en indrukwekkend mo-
ment. Hoewel de zon zich in het begin 
niet direct liet zien, was de viering voor 
de kinderen een feestelijk begin van een 
prachtige dag. Wij feliciteren de kinde-
ren met het ontvangen van hun Eerste 
Heilige Communie en hopen hen nog 
vaak in de kerk te mogen begroeten. 
Zondag 19 juni is de terugkomvie-
ring voor de communicanten, dit valt 
gelijktijdig met het St. Jansfeest. U bent 
hierbij allen van harte uitgenodigd.

Werkgroep Eerste Heilige Communie,
Pastor Bosma, Carla en Angela
                                                                      
De pastoraatsgroep  
feliciteert mevrouw Elisabeth 
Heuzen-Hogeboom
Op 20 april mocht mevrouw Heuzen-
Hogeboom haar 100e verjaardag vieren. 
Op initiatief van de buren werd er druk 
gevlagd in de Lijsterbeslaan. Behalve veel 
familieleden, komt ook burgemeester 
Marina van der Velde op visite. De twee 

huis na een beroerte. “Gelukkig had ik 
mijn rijbewijs, zodat ik hem dagelijks 
kon bezoeken”, vertelt ze. 

Een van de dochters meldt vol trots dat 
haar moeder in de jaren 70 haar rijbe-
wijs heeft gehaald. Zo konden buren en 
bekenden destijds met haar meerijden 
naar de kerk en de koorrepetities. Een 
kleine 40 jaar heeft ze plezier mogen 
beleven aan het samen zingen in het  
St. Caeciliakoor. Door haar leefregel 
“Ruzie maken is zonde van tijd en ener-
gie” bewaart ze aan heel veel mensen 
mooie herinneringen: “Ik heb een hekel 
aan ruzie. Maar als ik onrechtvaardig 
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Eerste Heilige Communie

kunnen het prima met elkaar vinden 
getuige het gelach tijdens hun gesprek. 
“Hoe komt het nou dat u zo gezond 
oud bent geworden?” vraagt de burge-
meester. “Nou gewoon, als je niet dood 
gaat, word je vanzelf honderd. Ik leef 
gezond, eet wat de pot schaft en ben gek 
op gebakken vis. Trouwens mijn vader 
is 101 geworden”, antwoordt de vrolijke 
eeuweling. 

Ze woont al 62 jaar met plezier in de 
Lijsterbeslaan en hoopt daar nog lang 
te blijven. Vol trots wijst ze op de fraaie 
schilderijen in huis. “Allemaal zelf 
gemaakt. Ik heb een goed leven, fijne 
kinderen, fijn huis en fijne buren. Ik 
kijk uit op een mooie heg met vogels. 
Mijn hoofd is nog helemaal goed en de 
kinderen helpen me als het nodig is”, 
vertelt ze.  

Het eten wordt dagelijks geregeld door 
een van de kinderen. Als dat een keer 
niet lukken wil, dan maakt de 100-jarige 
zelf haar potje klaar. Negentien jaar ge-
leden overleed haar man, nadat hij drie 
jaar had doorgebracht in een verpleeg-  Elisabeth Heuzen-Hogeboom
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word behandeld, kom ik echt wel voor 
mezelf op”, aldus de eeuweling.  

(Gegevens geput uit het artikel van 
verslaggever Ellen Verhaar van het 
Algemeen Dagblad Groene Hart, aan-
gevuld met opmerkingen van een van 
haar kinderen.)

De pastoraatsgroep St. Jan de Doper

St. Jan’s feest 2016
Op zondag 19 juni vieren wij met het  
St. Jan’s feest het 160-jarig bestaan van 
onze kerk en pastorie.
Net als vorig jaar beginnen we de dag 
om 8.30 uur met een ontbijt-buffet in  
de Priester Hendrikzaal.
Voor de kinderen is er gelegenheid om 
zelf pannenkoeken te bakken én op te 
eten. De viering in de kerk begint om 
10.00 uur m.m.v. koor Resonans en het 
Caecilia-koor.  Er is ook een kinder-
crèche. Na de viering kan er genoten 
worden van koffie, thee en een glaasje. 
Ook voor de kinderen is er iets te drin-
ken met iets erbij en zijn er spelletjes te 
doen. In verband met de voorbereiding 
is het voor deelname aan het ontbijt-
buffet nadrukkelijk gewenst dat u zich 
uiterlijk 15 juni aanmeldt bij mevrouw 
Plonie Kuipers (0172) 50 75 27, 
e-mail apkuipers@ziggo.nl, of bij het 
parochiesecretariaat (0172) 50 81 18.

Wij nodigen u uit om de St. Jan’s dag 
met elkaar te vieren.

De evenementencommissie

Kliederkerk
Zondag 17 april hebben we onze eerste 
Kliederkerk gehouden. En wat was het 
een feestje!
Met 25 kinderen en hun ouders, opa’s, 
oma’s en de vrijwilligers hebben we 
rond het thema ‘Schepping’ van alles ge-
daan. Tijdens het ‘samen ontdek-uurtje’ 
konden de kinderen kiezen uit allerlei 
activiteiten: een kaarsenlichtje versie-
ren, de aardbol bekijken, een maan- en 
sterrenmobiel maken, visjes happen, 
sterrenkoekjes bakken, je laten schmin-
ken als kat, muis, konijn, een behendig-
heidsparcours lopen en het verven van 
het scheppingsverhaal.

Het 2e onderdeel was ‘samen eten’: we 
konden met z’n allen genieten van heer-
lijke soep met broodjes. 
Het laatste onderdeel was ‘samen vieren’. 
Aan de hand van wat de kinderen ge-
verfd hadden werd het scheppingsver-
haal verteld en zongen we een lied. Tot 
slot hebben we als ouders de kinderen 
de zegen toegezongen en toegewapperd. 
De kinderen zaten op de grond en de 
ouders hielden een groot rond parachu-
tedoek al wapperend boven hen. 
Wij als ‘kliederkerkteam’ hebben 
genoten van het enthousiasme van de 
kinderen en de leuke ontmoetingen en 
gesprekken met elkaar. We hopen dan 
ook dat er nog vele kliederkerk-bijeen-
komsten zullen volgen!

Wil je meer weten over Kliederkerk? 
Kijk op http://pgleimuiden.nl/weg-
wijzer/jeugd/kliederkerk/ of op 
kliederkerk.nl

En wil je echt weten wat het is? Beleef 
het mee en geniet! Op zondag 22 mei 
is er weer Kliederkerk, om 12.00 uur in 
het Schoolhuis te Rijnsaterwoude en op 
zondag 3 juli om dezelfde tijd in de St. 
Jan de Doperkerk te Leimuiden. Ieder-
een is welkom!

Peppelhofviering
Vrijdag 10 juni 9.30 uur is er een  
eucharistieviering in de Peppelhof. 
Voorganger is pastor B. Bosma.

- Lief en leed -

Overleden
22 april    Theo Mollers                                    61 jaar
25 april     Sjaak Straathof                                87 jaar
1 mei        Annie de Wagenaar-Kerkvliet         92 jaar
8 mei        Cees v. Velzen                           54 jaar

 Elisabeth Heuzen-Hogeboom

Kliederkerk 



Dinsdagmorgen  
7 juni 9.30 uur Eucharistie in Oud Ade. 
Voorganger is pastor B. Bosma. Na de 
viering koffie in de pastorie.
21 juni 9.30 uur Viering van woord en 
communie in Oud Ade. Voorganger is 
pastor Ch. Horsthuis. Er is een commu-
nieronde op 7 en 21 juni.

Doopviering
Zondag 12 juni om 12.00 uur zal  
Levi Daalmeijer in Oud Ade worden 
gedoopt. 

Eerste Heilige Communie
Ik ben Lieke van der Geest. Samen met 
nog 14 kinderen uit Oud Ade, Rijpwete-
ring, Hoogmade en Woubrugge heb ik 
de Eerste Communie mogen doen. Wij 
hebben ons enkele middagen voor-
bereid, samen met Pauline en pastor 
Charles Horsthuis. We hebben daar veel 
geleerd. We hoorden veel verhalen over 
God. Het was ook erg gezellig en we 
kregen limonade met koekjes. 

Oud Ade/Rijpwetering

Frenk Wiersma uit onze parochiekern.  
Thijs Mooren, Lia Schipper en Robijn 
Vonk uit parochiekern Hoogmade/ 
Woubrugge. 

Lieke van der Geest

Wijziging tijden vieringen 
op zondag
In de Samenstromen van mei heeft 
pastoor Glas al laten weten dat er iets 
gaat wijzigen in de tijden van de vie-
ringen op zondag. Vanaf 9 juli 2016 is 
er een nieuw rooster gemaakt en gaan 
we op zondag om 9.15 uur en 11.15 
uur vieren. Wij hebben er, samen met 
parochiekern Hoogmade/ Woubrugge, 
voor gekozen om deze tijd jaarlijks te 
wisselen, halverwege het kalenderjaar. 
Dit betekent voor onze parochiekern 
dat met ingang van zondag 9 juli de 
viering om 9.15 uur begint. Begin juli 
2017 wisselen we van tijd met de kerk 
van Hoogmade en zal de viering hier 
om 11.15 uur beginnen. Wij realiseren 
ons dat dit even wennen zal zijn voor 
iedereen, maar hopen dat u zich kunt en 
wilt aanpassen. Het gaat immers om het 
behoud van de vieringen in iedere kern. 

De pastoraatsgroep

Stuur eens een 
vakantiekaartje!
Juni. De zomervakantie is al weer in 
zicht. Na de Bavofeestweek in Oud Ade 
zal het stiller worden in de dorpen als 
gezinnen met kinderen er op uit trek-
ken om te genieten van een welverdien-
de vakantie. Ook nu, in deze periode, 
zijn al parochianen onderweg naar 
verre en minder verre oorden. Dichtbij 
of ver weg: als u daarginds een kerk, 
kapel of klooster of een andere mooie 
plek bezoekt wordt u van harte uitgeno-

Op zaterdag 5 maart mochten wij ons in 
de kerk van Oud Ade presenteren aan 
alle mensen. Je mocht iets vertellen over 
jezelf. Daarna werd je foto opgehangen 
in een houten boot. Zo kon iedereen 
zien wie er hun Eerste Communie zou-
den gaan doen.
Op zondag 17 april was het zo ver. Ik 
vond het best wel spannend. Het was in 
de kerk van Rijpwetering. Er waren heel 
veel mensen in de kerk. De kinderen 
hadden mooie kleren aan. We luisterden 
naar mooie verhalen, hebben samen 
gebeden en we zongen mooie liedjes. 
Vervolgens kregen we van pastor Bosma 
onze Eerste Heilige Communie. Dat 
vond ik wel speciaal. Ik vond de hostie 
niet zo lekker, maar dat maakt niet uit. 
Vanaf dat moment horen wij er ook 
echt bij. Toen we thuis kwamen was er 
bezoek, een taartje en cadeautjes. Wat 
een feestdag! Deze kinderen hebben 
hun 1ste H. Communie gedaan:  Sem 
Brugman, Sven Brugman, Louis Chau-
vet, Rosa van Emmerik, Lieke van der 
Geest, Nick van der Helm, Ires Koek, 
Birgit van der Poel, Roel van der Poel, 
Jill Rotteveel, Lucas van der Voorn en 
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Eerste Heilige Communie
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digd een ansichtkaartje te sturen naar de 
parochie. Een groet aan de thuisblijvers. 
Wij zullen zorgen dat de kaarten opge-
hangen worden. In beide kerken staat 
de wensboom klaar.  U kunt uw kaartje 
sturen naar: Pastorie H. Bavo , 
Leidseweg 4, 2374 AL Oud Ade. 
Pastorie O.L. Vrouw Geboorte, Pastoor 
v.d. Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwete-
ring. We hopen op veel berichtjes!

De pastoraatsgroep

BAVO IN ACTIE

Plantenverkoop  
Zaterdag 16 april was de plantenver-
koop. Ondanks de harde wind en de 
niet helemaal aangename temperatuur 
is alles succesvol verlopen. Een gezellige 
aanblik, die hele pastorietuin vol met 
planten. De verkoop heeft € 1.350,-  
opgebracht. Een mooi resultaat! Dank 
dat u er was!

Feestweek
We beginnen de feestweek met een 
feestelijke eucharistieviering op vrij-
dagavond 24 juni om 19.00 uur in de 
kerk van Oud Ade. Voorgangers zijn 
pastoor Glas, diaken van Aarle en pastor 
Horsthuis. Met medewerking van onze 
drie koren, het dameskoor, Joy en het 
kinderkoor LOSZ.  Een feestelijke start 
van een mooie week.

Geen vieringen tijdens de feestweek
Vanwege de feestweek is er zaterdag 25 
juni en zaterdag 2 juli GEEN viering in 
Oud Ade.

Programmaboekjes
De boekjes vindt u o.a. bij: Gemeente-
huis Roelofarendsveen, Veenerick Roe-
lofarendsveen, Primera Domien Koek 
Oude Wetering en Coop Hoogmade. De 
inschrijfformulieren voor diverse acti-
viteiten staan in het programmaboekje. 
Op www.bavoinactie.nl kunt u zien bij 
welke activiteit er nog plaats is.

Rabobank Sponsorfietstocht
Op zondag 26 juni is de Rabobank 
Sponsorfietstocht. Dan kan iedereen 
weer geld bij elkaar fietsen voor de 
clubkas van zijn favoriete vereniging of 

met de mededeling dat de kerk van 
Oud Ade de Oud Alkemade prijs heeft 
gewonnen. Is het niet fantastisch dat 
deze prijs wordt toegekend aan onze 
kerk! Daar willen we de Stichting Oud 
Alkemade dan ook voor bedanken.
Ook is hier een woord van dank op zijn 
plaats aan alle medewerkers die zich 
inzetten voor het behoud van de kerk. 
U ziet dat inzet en creativiteit beloond 
worden. Want daar houden we niet al-
leen een mooie kerk aan over, maar ook 
veel saamhorigheid in de dorpen Rijp-
wetering en Oud Ade. Met alle mensen 
die zich inzetten en alle festiviteiten die 
nog komen, geeft dit een goed gevoel.
Ook een felicitatie aan u allen, want 
zonder u was en is het niet mogelijk 
deze kerk in stand te houden. Dat heeft 
de Stichting Oud Alkemade ook begre-
pen. Nu gaan we op naar de feestweek 
van 24 juni tot en met 2 juli. Een week 
die u niet mag missen, want dat wordt 
geweldig. Voor meer info, zie www.
bavoinactie.nl  We willen nog melden 
dat het laatste deel van de kerk ook 
onderhouden gaat worden. Dan is de 
buitenkant rondom weer helemaal op 
orde en staat het gebouw er weer als een 
plaatje bij.

De beheercommissie

stichting. En dit jaar kan er ook een-
malig voor de H. Bavo gefietst worden! 
(Bavoinactie nummer 517 op de deel-
nemerslijst). Dat is een mooi geheel! 
Eerst fietsen voor de kerk en daarna 
barbecueën in de tuin van de kerk. 
Wij zien u graag zondag 26 juni. Het 
inschrijfformulier voor de barbecue 
vindt u in ons programmaboekje en op 
de website www.bavoinactie.nl 

Boerenbruiloft
Zaterdag 2 juli vindt het slotfeest van de 
feestweek plaats, de boerenbruiloft. Een 
trouwerij in de kerk. Maar wie wordt de 
bruid en wie wordt de bruidegom? Dat 
bepaalt u! Vijf bruiden en vier bruide-
gommen strijden om dat ene plaatsje...  
U kunt stemmen via de website  
www.bavoinactie.nl , en de poll op onze 
Facebookpagina. En achter in de kerken 
van Oud Ade en Rijpwetering staat een 
bus, waarin u een briefje kunt doen.
Tot zover het Bavo in Actie nieuws!

De beheercommissie en het actiecomité

Bavo kerk in de prijzen
Aan alle berichtgeving rondom de Bavo 
kerk kunnen we nog een positief bericht 
toevoegen. Onverwachts werden we 
gebeld door de Stichting Oud Alkemade 

- Lief en leed -

Tessa Bax, Jacob van Polanen en Thomas van Veen hebben op 16 april hun  
H. Vormsel ontvangen in de Petruskerk in Roelofarendsveen.

Overleden 
3 mei Petrus Jacobus Maria  Koetsier   67 jaar

Plantenverkoop in de tuin van de pastorie



Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Grafruiming op de Begraaf-
plaats H. Petrus’ Banden
H. Franciscus parochie
De grafruiming van Vak B Algemene 
graven zal plaatsvinden in de week van 
13 t/m 17 juni 2016.  Het betreft graven 
die vanaf 7 december 1990 t/m 10 juni 
1994 uitgegeven werden en één dub-
belgraf van 11 februari 1974.
In verband met deze werkzaamheden 
zal de begraafplaats op deze dagen 
gesloten zijn voor bezoekers.
Familieleden die kennis hebben 
gegeven de grafsteen te willen behou-
den zijn inmiddels schriftelijk op de 
hoogte gesteld op welk tijdstip zij de 
monumenten kunnen ophalen. De 
overgebleven grafmonumenten zullen 
voorafgaande aan de ruiming worden 
verwijderd en afgevoerd.
De ruiming zal zorgvuldig en vakkun-
dig worden uitgevoerd. De stoffelijke 
resten zullen naar een verzamelgraf op 
de begraafplaats worden overgebracht.
Op zondag 21 augustus zal na de 
eucharistieviering in de Petruskerk dit 
verzamelgraf officieel ingewijd worden.

Voor informatie kunt u zich wenden 
tot: Het parochiesecretariaat 

Petruskerk, Noordeinde 187, 
2371 CR Roelofarendsveen
Openingstijden: dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Telefoon: (071) 331 09 40, 
petruskerk@emanuelparochie.nl

Dauwtrappen 
Het was mooi weer voor een wande-
ling die donderdag 5 mei. Een aan-
tal mensen had de wandelschoenen 
aangetrokken en is onder een heerlijk 
zonnetje de polder ingegaan. Halver-
wege de wandeling werd er gezamen-
lijk gezongen en gebeden waarna er 
onderweg bij Park de Wijde Aa gestopt 
werd voor koffie met krentenbrood. 
Met een gevulde maag werd het laatste 
stuk gewandeld naar de kerk waar om 
10.00 uur de eucharistieviering begon. 
Het was een goed begin van een mooie 
Hemelvaartsdag.

Vanuit de Pastoraatsgroep
Bij het terugblikken op de afgelopen 

periode denk ik direct aan de saamho-
righeid bij de dodenherdenking, de dag 
erna het dauwtrappen en aansluitend 
de mooie viering op Bevrijdingsdag/
Hemelvaartsdag. Daarna de Pink-
sternoveen, samen op weg naar Pink-
steren. Heeft u ook de liefde, inspiratie 
en kracht van de H. Geest kunnen 
voelen en ervaren met Pinksteren? Dat 
die Geest ons blijft inspireren in het 
beleven en vieren van ons geloof, wens 
ik u, ons allen, van harte toe. 

In de vorige Samenstromen (mei) heeft 
u kunnen lezen op welke tijden we 
vanaf juli gaan vieren. Een verandering 
vraagt om aanpassing en gewenning, 
we hopen van harte op uw begrip en 
medewerking! In oktober zullen we 
evalueren of 4 weekendvieringen in  
3 weken haalbaar blijft. 
De werkgroep Familievieringen heeft 
inspirerende ideeën om Peutervie-
ringen te gaan starten, zij zoeken nog 
‘helpende handen’ hierbij. Iets voor u?! 
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Bidden in de polder, foto Riet Spekman
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Ook diverse andere werkgroepen kun-
nen versterking gebruiken. Wilt u eerst 
weten wat er in welke werkgroep van u 
verwacht kan worden, informeer dan 
bij het secretariaat of bij ondergete-
kende (dan speel ik de vraag door naar 
de betreffende werkgroep). Alle hulp is 
welkom, want alleen SAMEN kunnen 
we KERK zijn en blijven!

Namens de Pastoraatsgroep 
Emanuelkern, Astrid de Haas, 
(071) 331 70 96, dehaasjes@casema.nl

Gefeliciteerd
Het heeft de koning behaagd een 
onderscheiding uit te reiken aan Idi 
van der Meer-van der Meer voor al het 
vrijwilligerswerk dat zij heeft gedaan en 
nog doet. Niet alleen voor de kerk maar 
veel breder. Wij feliciteren haar dan ook 
van harte.

Kerkschoonmaak
Help-help-help
Wie wil ons team komen versterken  
en een keer per maand helpen schoon-
maken. We doen dat de eerste dinsdag-
middag van de maand. Wij zijn op zoek 
naar jou!!!!
Hopelijk tot ziens. Voor info/aanmel-
den; bel Annie Hoogenboom-Spruit, 
telefoon (071) 331 27 74.

Sloop Jacobuskerk 
Het is zover. Ze zijn begonnen met de 
sloop van de Jacobuskerk, Nog even en 
er is een lege plek in het dorp. Het zal 
vreemd zijn. Wat ons rest zijn herinne-
ringen en foto’s. Het is niet anders..

  
- Lief en leed -

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

Geboren
3 mei  Emily Margaretha Maria l ‘Ami 
  dochter van Erwin en Angelique l’Ami

Gedoopt
Mila Bouwmeester, dochter van Alex Bouwmeester en Lianne Bouwmeester-
Rijkelijkhuizen
Roos de Bruijn, dochter van Erik de Bruijn en Franska Bakker

Gaan trouwen:
In de H. Petruskerk in Roelofarendsveen  vindt op vrijdag 1 juli het huwelijk 
plaats tussen Carina van Klink en Pieter van der Geest. Aanvang: 14.00 uur.

Wij wensen Carina en Pieter een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Overleden
16 april  Johanna Helena Hendrika van Egmond-Colijn   89 jaar
30 april  Petrus Anthonius Wolvers  87 jaar
10 mei Jacobus Petrus Franciscus Schoonderwoerd  87 jaar
12 mei  Jozef Johannes Bouwmeester  76 jaar
13 mei  Jozef Hubertus Hermanus Schouten  55 jaar
14 mei Gerardus Cornelis Kuipers  94 jaar

Doordeweekse vieringen
Petruskerk: iedere dinsdag en  
donderdag om 09.00 uur 
Petruskerk: iedere woensdag om 
07.00 uur met uitzondering van 1 juni
Gogherweide: iedere vrijdag om 
09.30 uur
Zorgcentrum Jacobus: iedere zaterdag 

Sloop Jacobuskerk  

om 16.00 uur met uitzondering van 
zaterdag 4 juni
Zorgcentrum Jacobus: oecumenische 
dienst op woensdag 1 juni om 
10.30 uur

Zaterdag 2 juli is er geen viering.
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Omzien naar elkaar
Verwerkingsgroep verlies in de 
H. Franciscus parochie
Verlies en rouw, het staat soms zo dicht bij ons. Toch vergeten 
we het snel wanneer het niet onszelf betreft. Het dagelijkse le-
ven gaat gewoon door, maar voor diegenen die het van dichtbij 
meemaken is het wel even anders.

Voor deze nabestaanden worden in het najaar van 2016 in  de 
parochie H. Franciscus 2 initiatieven gestart. Enerzijds wordt  
een aantal bijeenkomsten ( 4 á 5) gehouden om met elkaar in 
gesprek te gaan. We spreken samen over rouw bij en het verlies 
van een dierbare. De beste hulp bij een verlies bestaat soms 
uit ervaringen uitwisselen met anderen die hetzelfde hebben 
meegemaakt.

Anderzijds  willen wij mensen die een dierbare verloren hebben  
en het leuk vinden voor elkaar te koken bij elkaar brengen. Bent 
u zelf niet zo handig, maar u wilt wel graag aanschuiven, dan 
bent u eveneens van harte welkom.

Voor beide activiteiten geldt dat kerkelijke verbondenheid  geen 
voorwaarde is; wel is het wenselijk dat de deelnemers zich 
verwant voelen met het christelijk geloof en dat men naar elkaar 
luistert en wederzijds begrip kan opbrengen.

Indien u wilt deelnemen aan deze bijeenkomsten of wat meer 
informatie wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Gerrie Meerstadt-van der Meer, (071) 501 36 83, 
email:gerriemeerstadtvandermeer@gmail.com of   
Trees Zandvliet, (06)104 699 58, email: treeszandvliet@ziggo.nl
Een folder met informatie en de diverse data  kunt u vanuit de 
kerk meenemen.

 

9 juli Nationale Bedevaart Brielle 
met opening Heilige Deur
Zaterdag 9 juli vindt de Nationale Bedevaart naar het heiligdom 
van de HH. Martelaren van Gorcum (De Rik  5, Brielle) plaats. 
Onderdeel van de bedevaart is een pontificale eucharistievie-
ring. Thema is dit jaar ‘Wees barmhartig’. Bij gelegenheid van 
het Jaar van de Barmhartigheid wordt op die dag de Heilige 
Deur geopend. De Caeciliakoren van de St. Willibrordkerk 
(Bergschenhoek) en van de St. Hildegardiskerk (Rotterdam 
Noord) verlenen o.l.v. Theo Kloeg, dirigent/organist de muzikale 
ondersteuning van de viering. Tevens is er een speciaal Jonge-
renprogramma.

Het symbool van de Heilige Deur heeft binnen de liturgie een bij-
zondere betekenis. Deze herinnert aan de iconostase (een wand 
met ikonen) die in de Oosterse Kerken het priesterkoor afgrenst 

van de ruimte voor het volk. Door het binnentreden van de deur 
komt men in de ruimte van Gods licht en barmhartigheid.

Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In het 
jaar 1572 werden op deze plaats 19 Rooms-Katholieke geestelij-
ken uit Gorcum gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden 
hun geloof in de eucharistie af te zweren. Drie ‘jonge’ martelaren 
uit de vorige eeuw hebben in het heiligdom ook gedenktekenen 
gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), 
de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle 
drie martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede We-
reldoorlog en indrukwekkende geloofsgetuigen van ‘onze tijd’. 

Programma Nationale Bedevaart:
11.00 uur   Eucharistieviering
13.30 uur   Rozenkransgebed / jongerenprogramma
14.30 uur   Kruisweg
15.30 uur   Vesperviering met processie en pelgrimszegen

Jongerenprogramma:
Voor de jongere bedevaartgangers is er een ‘parallelprogramma’ 
tijdens het rozenkransgebed, met catechese door de bisschop. 

Busvervoer:
Er zijn twee opstapplaatsen.
•  HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenes-

serlaan 305 te Rotterdam
 Vertrektijd: 09.45 uur
•  Centraal Station Rotterdam (achterzijde), Proveniersplein
 Vertrektijd: 10.15 uur
 Aanmelden via bisdom Rotterdam. T: (010) 281 51 71

Openstelling en eucharistieviering:
In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend van 
13.00 uur tot 17.00 uur. Elke donderdag vindt om 16.00 uur een 
eucharistieviering plaats. De Rik 5 (Hoek De Rik-Kloosterweg) te 
Brielle. 

Clara & Franciscus federatie 

Foto: Peter van Mulken



Spraakwater
van en vóór ouder en kind
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De zomer is in aantocht

Je ligt languit in het gras en je kijkt naar de blauwe lucht. Het is een mooie zomerdag en 
je kijkt naar die onmetelijke hemel en je voelt je een klein stipje in dat grote heelal, een 
vliegenvuiltje op een landkaart. ‘Wat mooi...’ denk je en hoe het komt weet je niet maar 
tegelijk schiet het jeugdjournaal van de vorige dag je te binnen. Verdriet en ellende op die 
mooie aarde.

Allerlei vragen komen op je af en de antwoorden weet je niet. ‘Waarom maken de mensen 
er zo’n rommeltje van? Waarom maken ze altijd oorlog? Waarom is er honger? Wat gaat 
er met mij en iedereen gebeuren?’ En zelfs op een mooie zomerdag maken die vragen je 
onrustig. Het zijn oude vragen, die mensen zich steeds weer opnieuw stellen. We hebben 
geen antwoord op de vraag maar we kunnen wel genieten van Gods schepping in al zijn 
facetten: in het licht van de morgen, de middag en de avond. Zou God niet het meeste 
genieten van mensen die spelen voor zijn aangezicht, die lachen, blij zijn met elkaar en 
met zijn schepping?

En de winnaar is….

In Spraakwater van april vroegen wij jullie om te bedenken wat jij zou kunnen doen voor 
een ander. De 8-jarige Jaimy Tukker uit Roelofarendsveen had niet alleen de kleurplaat op 
deze pagina mooi ingekleurd, maar had ook nog eens twee palmpaasstokken gemaakt en 
gezongen voor mensen in het verzorgingstehuis. Jaimy krijgt hiervoor een cd met leuke 
kinderliedjes. Veel plezier ermee.

Er is ook een prijswinnaar van de puzzel met het woord Maria, deze was 25x te vinden. 
Hierbij is mevrouw Helma Zevenhoven als winnaar uit de bus gekomen. Zij krijgt hiervoor 
een kadobon voor een tuincentrum.

Geloofsvraag 

Had Jezus lang haar en een 
baard?

Wat een vraag! Tja, hoe zag Jezus 
er nu precies uit? Als je in kinderbij-
bels kijkt heeft Jezus meestal lang 
haar en een baard. En natuurlijk is 
hij altijd knap! Maar zag Jezus er 
ook zo uit? We weten het niet. 

We weten eigenlijk pas zo’n hon-
derd jaar hoe mensen er precies 
uitzagen. Toen werden de eerste 
foto’s gemaakt. Fotoshoppen kon 
toen nog niet, dus de mensen die 
toen gefotografeerd werden, zagen 
er echt precies zo uit. Uit de tijd 
daarvoor hebben we nog schilde-
rijen en beelden maar die zagen er 
vaak wat mooier uit dan de men-
sen echt waren. Maar uit Jezus’ 
tijd hebben we niks en in de bijbel 
staat ook bijna nooit hoe iemand er 
uitzag. In de tijd van Jezus hadden 
de meeste mannen waarschijnlijk 
lang haar en een baard en Jezus 
dus waarschijnlijk ook wel. Maar we 
weten het niet. 

In een toneelstuk werd Jezus een 
keer gespeeld door een man met 
een kaal hoofd. Iedereen vond dat 
gek. Zo zag Jezus er toch niet uit? 
Maar misschien wel. Misschien was 
hij wel kaal, zonder baard en lelijk. 
Eigenlijk maakt het ook helemaal 
niets uit hoe Jezus er uitzag. Want 
het gaat uiteindelijk om alle goede 
dingen die Jezus heeft gezegd en 
gedaan in zijn leven! En niet om zijn 
haren of zijn baard.

Pastor Charles Horsthuis

Jij en ik... spelen

Ik heb een wasrek en jij hebt een lap
Kunnen we delen? Kunnen we spelen?
Ik heb twee broodjes en jij een pak sap
Ja, dat wordt bouwen en hap, slok, hap.

Jij hebt vijf dozen en ik een rol tape 
Kunnen we delen, kunnen we spelen?
Jij hebt twee appels en ik heb een reep.
We bouwen een bootje, wij gaan scheep!

Ik heb een bank en een grote teevee
Kunnen we delen, kunnen we spelen?
Ik zit te kijken en jij kijkt mee.
Kijkerdekijk. Is dit spelen? Nee.

Ik heb vier wielen, jij hebt een krat.
Kunnen we delen, kunnen we spelen?
Karren we samen over het pad!
De zomer én spelen word je nooit zat! 

Bron: geloventhuis.nl
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Algemeen
Clara en Franciscus van Assisie 
op bezoek in Noorden 

Franciscus leefde van 1181/82 tot 1226 en was een bijzondere 
natuur liefhebber. Uit liefde voor de Heer, die alles gemaakt 
heeft, beleefde Franciscus met uitzonderlijke intensiteit de na-
tuur als Gods schepping. Het Zonnelied dat hij naar alle waar-
schijnlijkheid schreef, is daar een indrukwekkende getuigenis 
van. Franciscus prijst daarin de Allerhoogste vanwege broeder 
zon, zuster maan en de sterren aan de hemel. Hij looft broeder 
wind, broeder vuur, moeder aarde met alle vruchten, bloemen 
en kruiden. Zelfs voor onze zuster dood brengt hij dank.

Clara leefde van 1193/94 tot 1253. Zij groeide op in een familie 
van adel, in een samenleving met een groeiende kloof tussen 
arm en rijk. Als jong meisje maakte zij de ommekeer van Fran-
ciscus mee. Geboeid door zijn wijze van leven wist zij het zeker, 
dat wil ik ook! Het Evangelie leven, vrij zijn van bezit en status, 
om er helemaal voor God te zijn en dat uit te stralen naar ande-
ren toe. Op haar 18de sluit zij zich bij Franciscus aan.

Dit is een korte omschrijving van het leven van Franciscus en 
Clara. Dit willen wij ook meer gestalte gaan geven in een ten-
toonstelling, de natuur en de eenvoud zal een duidelijke inspi-
ratie bron zijn. Jan van Capel is al heel druk met het bedenken 
en uitvoeren van zijn plannen. De reacties op de oproep in de 
Samenstromen van februari, gaan wij zeker in deze  tentoonstel-
ling verwerken op wat voor manier dan ook. 

Liesbeth Smit is al aan de gang met het rooster voor de kerk-
wacht. Jan Tersteeg gaat ons ook een handje helpen en Diaken 
van Aarle is onze geestelijke ondersteuning wat betreft contac-
ten naar kloosters enz. Al met al wij zijn druk doende om er een 
mooie tentoonstelling van te maken.      

Wordt vervolgd in de Samenstromen van juli/augustus.   
Komt dat zien van 3 juli t/m 28 augustus van 14.00 uur tot  
16.00 uur in de H. Martinuskerk te Noorden.
Zijn er nog mensen die ons willen helpen u bent altijd welkom.
Voor contact wilknaap@hetnet.nl of tel. (0172) 40 92 83.

Zegening klokkentoren Brielle 

Op zaterdag 4 juni aanstaande gaan de klokken luiden voor de 
Martelaren van Gorcum te Brielle. Op deze dag zal Mgr. J. van 
den Hende de recent gerestaureerde klokkentoren zegenen bij 
het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum (De Rik  5, 
Brielle), voorafgaand aan de eucharistieviering die om 11.00 uur 
begint. De klokken komen oorspronkelijk van de H. Jacobuskerk 
te Oude Wetering die aan de eredienst is onttrokken. De  nieuwe 
houten stellage is geplaatst voor op het terrein van de Bede-
vaartskerk.

Na de eucharistieviering is er tijd voor ontmoeting en een een-
voudige lunch en zal pater L. van Ulden ofm aansluitend een 
lezing houden over het belang en de geschiedenis van klokken. 

Clara & Franciscus federatie 

Afscheid pastor Charles Horsthuis
In het weekend van 2 en 3 juli 2016 neemt Charles Horsthuis pastoraal werker in het bisdom Rotterdam, 

afscheid van de parochies in de HH Clara- en Franciscusfederatie,
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Zaterdag 2 juli om 19.00 uur
in de kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Nieuwkoop

en zondag 3 juli om 10.00 uur
in de H. Petrus Bandenkerk te Roelofarendsveen.

Hierbij nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn bij een van beide vieringen.

Charles staat bekend om zijn bescheidenheid en heeft geen specifieke wensen. Toch willen wij hem graag een mooi  
bedrag meegeven  dat hij naar eigen keuze kan besteden. Indien u dat wenst, kunt u daaraan bijdragen door een envelop  

met inhoud in een daartoe gereedstaande doos te deponeren.
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Alledag-geloof

Een lachend kind
een boom
een bloem
een aardig woord
een lief gebaar
een fijne brief
een glimlach

hier en daar
de kleine dingen van de dag

ik raap ze op
en leg ze neer
behoedzaam
één voor één

in de schatkist
van mijn dag

en ’s avonds voor
het slapen gaan
bekijk ik
mijn vergaarde schat

en zeg:
heb dank 
o Heer
U sprak tot mij in
de kleine dingen van de dag

Oeke Kruythof

Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur  Start Zegenen klokkentoren
11.00 uur  Eucharistieviering met  
  Mgr. J. van den Hende als hoofdcelebrant
12.30 uur  Lunch
13.30 uur  Lezing door pater L. van Ulden ofm over  
  het belang en de geschiedenis van klokken
14.00 uur  Afsluiting

Iedereen is van harte welkom. Belangstellenden kunnen 
zich telefonisch aanmelden via tel. (010) 281 51 71 of  
via f.wout@bisdomrotterdam.nl.
Aanmelden bij voorkeur vóór maandag 30 mei.

Pinksternoveen 2016

Een groet van de mensen die ter voorbereiding op het Feest 
van Pinksteren de Pinksternoveen in Het Groene Hart hebben 
gehouden.

LEVEN IN DE GEEST, rond dit thema kwamen wij gedurende 
negen dagen bijeen in 16 verschillende kerken verspreid door 
het Groene Hart. Levend in een tijd waarin steeds meer mensen 
en groepen tegenover elkaar staan, waar angst en haat mensen 
uit elkaar drijft, zochten we naar wegen die ons juist kunnen  
verbinden. Aansluitend op het door Paus Franciscus uitgeroe-
pen Jaar van Barmhartigheid lieten we ons inspireren door de 
Geest van Gods barmhartigheid.  
Aan de hand van de Zeven Geestelijke Werken van Barmhartig-
heid hebben wij in deze noveen verdieping gezocht. De werken 
werden vervat in zeven woorden die elk een plaats kregen in 
een groot hart.

Goede RAADGEVEN in moeilijke tijden; De onwetenden 
ONDERRICHTEN; de bedroefden TROOSTEN;  beledigingen 
VERGEVEN; de zondaars AANSPREKEN; het onrecht geduldig 
VERDRAGEN; voor de levenden en overledenen BIDDEN.

Wij wensen u van harte toe dat wij elkaar en alle mensen tot 
zegen zijn; dat wij mensen worden met wie God het aandurft om 
zijn schepping opnieuw te beginnen, alle dagen van ons leven.

Werkgroepen Pinksternoveen
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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  
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

zaterdag  
11 juni

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• J. Glas  

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

zaterdag  
11 juni

zondag  
12 juni

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Crèche/Kinderkerk  

(koffie na de viering)
• A. van Aarle  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Parochiaan   

10.00 uur
• Kleuterviering
• Werkgroep 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

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

zondag  
12 juni

zaterdag  
18 juni

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas 

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• F. van der Ven  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• B. Bosma 

zaterdag  
18 juni

zondag  
19 juni

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

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

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor + Resonans
• St. Jansviering (Patroonsfeest, 

koffie na de viering)
• A. Beenakker 

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

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Velthuyse 

zondag  
19 juni

vrijdag  
24 juni

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy + Jeugdkoor LOSZ +  

Dameskoor OA
• Openingsviering Actiefeestweek  

t.b.v. de restauratie van de kerk
• J. Glas + Ch. Horsthuis +  

A. van Aarle

vrijdag  
24 juni

zaterdag  
25 juni

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Stil
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival + Caecilia
• Patroonsfeest
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- + Tienerkoor
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Patroonsfeest/Vrijwilligersavond
• J. Glas 

viering vervalt
(i.v.m. viering op vrijdag)

zaterdag  
25 juni

zondag  
26 juni

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Crèche (koffie na de viering)
• Th. van Steekelenburg 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Parochiaan  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith & Little Stars
• A. Vijftigschild  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas 

zondag  
26 juni

zaterdag  
2 juli

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Gebedsleider

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Afscheidsviering pastor Horsthuis
• Ch. Horsthuis + J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

geen viering zaterdag  
2 juli

zondag  
3 juli

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• HH. Petrus- en Paulusfeest  

(Kinderkerk)
• B. Bosma  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• Buitenviering (opening  

tentoonstelling over de  
HH. Clara en Franciscus)

• A. van Aarle  

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

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Afscheidsviering pastor Horsthuis
• Ch. Horsthuis + J. Glas 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• M. Jagerman 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• A. Vijftigschild 

zondag  
3 juli

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

  JUNI 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
11 + 25 juni 

Langeraar
4 + 18 juni + 2 juli



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  
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

zaterdag  
11 juni

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• J. Glas  

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

zaterdag  
11 juni

zondag  
12 juni

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Crèche/Kinderkerk  

(koffie na de viering)
• A. van Aarle  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Parochiaan   

10.00 uur
• Kleuterviering
• Werkgroep 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

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

zondag  
12 juni

zaterdag  
18 juni

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas 

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• F. van der Ven  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• B. Bosma 

zaterdag  
18 juni

zondag  
19 juni

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

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

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor + Resonans
• St. Jansviering (Patroonsfeest, 

koffie na de viering)
• A. Beenakker 

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

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Velthuyse 

zondag  
19 juni

vrijdag  
24 juni

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy + Jeugdkoor LOSZ +  

Dameskoor OA
• Openingsviering Actiefeestweek  

t.b.v. de restauratie van de kerk
• J. Glas + Ch. Horsthuis +  

A. van Aarle

vrijdag  
24 juni

zaterdag  
25 juni

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Stil
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival + Caecilia
• Patroonsfeest
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- + Tienerkoor
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Patroonsfeest/Vrijwilligersavond
• J. Glas 

viering vervalt
(i.v.m. viering op vrijdag)

zaterdag  
25 juni

zondag  
26 juni

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Crèche (koffie na de viering)
• Th. van Steekelenburg 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Parochiaan  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith & Little Stars
• A. Vijftigschild  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas 

zondag  
26 juni

zaterdag  
2 juli

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Gebedsleider

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Afscheidsviering pastor Horsthuis
• Ch. Horsthuis + J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

geen viering zaterdag  
2 juli

zondag  
3 juli

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• HH. Petrus- en Paulusfeest  

(Kinderkerk)
• B. Bosma  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• Buitenviering (opening  

tentoonstelling over de  
HH. Clara en Franciscus)

• A. van Aarle  

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

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Afscheidsviering pastor Horsthuis
• Ch. Horsthuis + J. Glas 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• M. Jagerman 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• A. Vijftigschild 

zondag  
3 juli

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  JUNI 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  
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

zaterdag  
11 juni

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• J. Glas  

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

zaterdag  
11 juni

zondag  
12 juni

9.30 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Crèche/Kinderkerk  

(koffie na de viering)
• A. van Aarle  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Parochiaan   

10.00 uur
• Kleuterviering
• Werkgroep 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

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

zondag  
12 juni

zaterdag  
18 juni

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas 

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• F. van der Ven  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• B. Bosma 

zaterdag  
18 juni

zondag  
19 juni

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

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

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

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor + Resonans
• St. Jansviering (Patroonsfeest, 

koffie na de viering)
• A. Beenakker 

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

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Velthuyse 

zondag  
19 juni

vrijdag  
24 juni

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy + Jeugdkoor LOSZ +  

Dameskoor OA
• Openingsviering Actiefeestweek  

t.b.v. de restauratie van de kerk
• J. Glas + Ch. Horsthuis +  

A. van Aarle

vrijdag  
24 juni

zaterdag  
25 juni

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Stil
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival + Caecilia
• Patroonsfeest
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- + Tienerkoor
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Patroonsfeest/Vrijwilligersavond
• J. Glas 

viering vervalt
(i.v.m. viering op vrijdag)

zaterdag  
25 juni

zondag  
26 juni

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Crèche (koffie na de viering)
• Th. van Steekelenburg 

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Parochiaan  

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith & Little Stars
• A. Vijftigschild  

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas 

zondag  
26 juni

zaterdag  
2 juli

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Gebedsleider

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Afscheidsviering pastor Horsthuis
• Ch. Horsthuis + J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

geen viering zaterdag  
2 juli

zondag  
3 juli

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• HH. Petrus- en Paulusfeest  

(Kinderkerk)
• B. Bosma  

10.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• Buitenviering (opening  

tentoonstelling over de  
HH. Clara en Franciscus)

• A. van Aarle  

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

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Afscheidsviering pastor Horsthuis
• Ch. Horsthuis + J. Glas 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• M. Jagerman 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• A. Vijftigschild 

zondag  
3 juli

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

JUNI 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 6/7 (juli/augustus 2016) kunt 
u uiterlijk op 13 juni aanleveren bij uw lokale  
redactie. Het blad verschijnt omstreeks 1 juli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara  H. Franciscus
06 118 533 52 06 254 473 48
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jONgerEn
Wereldjongerendagen 2016
Mijn naam is Stefan Turk en ik ga dit jaar op reis. En niet zo-
maar een reis. Ik ga samen met 10 jongeren vanuit onze paro-
chie en jongeren van uit het bisdom Rotterdam en Breda mee 
naar de Wereldjongerendagen. Dit jaar worden deze gehouden 
in de Poolse stad Krakau! 

De Wereldjongerendagen zijn niet zomaar een paar dagen. Dit 
zijn de dagen dat miljoenen jongeren vanuit de hele wereld het 
katholieke geloof meevieren samen met de Paus. De Wereld-
jongerendagen worden eens in de drie jaar gehouden en dat al 
sinds 1984.  

Op reis gaan vergt 
veel voorbereiding, 
niet alleen je spullen 
inpakken maar veel 
meer. De reis die we 
gaan maken heeft 
een thema. Dit jaar is 
dat thema: Zalig de 
barmhartigen, want zij 
zullen barmhartigheid 
ondervinden. De voor-
bereidingen hebben 
dan ook betrekking op 
dit thema. Zo heb-

ben wij barmhartigheid proberen te ondervinden door te gaan 
voetballen met vluchtelingen, hebben wij een begraafplaats 
bezocht om naastenliefde te ondervinden en hebben wij work-
shops gevolgd om meer te leren waarom wij de reis maken van 
barmhartigheid.  

In onze eigen parochie komen we regelmatig bij elkaar om 
elkaar beter te leren kennen en acties te bedenken waarmee 
we sponsorgeld kunnen binnenhalen. Voor het luttele bedrag 
van €7.50 kan er een kaars worden gekocht met het logo wat 
we zelf hebben ontworpen. In dat logo hebben wij het logo 
van de Wereldjongerendagen, het logo van onze parochie en 
dat van een weg verwerkt, duidend op de reis en het traject 
vooraf. Daarnaast hebben we nog een leuke actie met T-shirts 
en ansichtkaarten bedacht. Voor 10 euro mogen parochianen 
hun naam op het T-shirt schrijven waardoor zij samen met ons 
meereizen. Wij zullen daarnaast tijdens de reis 2 keer een kaart 
opsturen.  

Zelf verwacht ik heel veel van de Wereldjongerendagen. Ik 
hoop met deze reis mijn betrokkenheid met het geloof te 
verdiepen en mij te laten inspireren in het geloof. We hebben er 
al een week opzitten voordat we in Krakau aankomen. We zijn 
dan al langs allerlei inspirerende en culturele plekken geweest. 
Tijdens deze week hoop ik veel te mogen leren en mij te mo-
gen laten inspireren. Eenmaal in Krakau hoop ik nog veel meer 

Agenda   
3 juni:  Solid Friends in Noorden

3 juni:  Rock Solid in Aarlanderveen

5 juni:  Rock Solid+ in Aarlanderveen

17 juni:  Rock Solid in Noorden

17 juni:  Rock Solid in Aarlanderveen

te mogen beleven. Tot nu toe 
heeft het thema mij al heel erg 
geïnspireerd, ik zie mezelf als 
een barmhartig persoon. 
Tijdens de voorbereidin-
gen heb ik gemerkt dat de 
mensen die ik tot nu toe heb 
gesproken allemaal openstaan voor 
elkaar en allemaal voor hetzelfde gaan, het bij elkaar 
komen met 3 miljoen andere jongeren en samen het geloof 
vieren. Samen het hen hoop ik een geweldige tijd te beleven. 
Het maken van vrienden lijkt me geen probleem en misschien 
loopt mijn toekomstige vriendin ook wel rond op de Wereld-
jongerendagen! Ik heb wel begrepen van anderen dat het een 
vermoeiende reis gaat worden, maar we zijn jong dus daar 
kunnen we tegen! 

Nieuw jongeren gelegenheidskoor  
in Aarlanderveen 
Na de viering van Barmhartigheid, afgelopen februari, die muzi-
kaal ondersteund werd door Prego uit Leimuiden, ontstond het 
idee om in onze parochie een gelegenheidskoor op te richten 
dat de vieringen van aanbidding, zoals Marialof en Avond van 
Barmhartigheid met moderne Christelijke liedjes kunnen onder-
steunen. Inmiddels zijn we een aantal keren bij elkaar gekomen 
en zijn we druk bezig om een mooi en gepast repertoire op te 
bouwen voor deze speciale vieringen. In het najaar zullen we 
bij het Marialof zingen.

Natuurlijk is iedereen die van zingen en muziek houdt welkom! 
We repeteren om de week op dinsdagavond van 19:30 uur tot 
20:30 uur in de pastorie. Onze repetities deze maand zijn op 7 
en 21 juni.

Ps. We zoeken nog een enthousiaste toetsenist(e) voor het 
keyboard, dus wie tijd en zin heeft om bij ons te spelen, kom 
een keer langs!

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


