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Beste lezer, 

September. Het begin van…….een nieuw schooljaar, een nieuwe studie, een sabbatical. Een nieuw jaar in onze parochies, onze federatie 
met veel, heel veel activiteiten. We hebben het gemerkt aan de enorme berg kopij. We kunnen het niet allemaal kwijt, het is zoveel. Dus 
als uw kopij er niet, of niet volledig in staat, vergeef het ons. Als we zoveel hebben, kijken we vooral vooruit, naar wat gaat komen. Maar 
we ontkomen ook niet aan terugblikken. We hebben afscheid genomen van een aantal mensen en de jongeren gingen op reis naar Polen. 
Gebeurtenissen om toch even bij stil te staan. En we gaan weer beginnen met zo her en der nieuwe activiteiten, de federatieweek die gaat 
komen. Kortom te veel om op te noemen.
Wij wensen u veel leesplezier met dit nummer en wensen iedereen veel succes en plezier met wat u ook gaat doen. 

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

Van de Redactie
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In de tijd dat ik schoolhoofd was stond 
er elke vrijdag een oud gepensioneerd 
mannetje voor de deur als de school uit 
ging. Hij had een sjofele uitstraling. Niet 
geschoren en een oude regenjas aan. 
Kalig hoofd met ongekamde haren. Hij 
deelde snoepjes uit aan de kinderen en 
gaf ze een kusje.

Wedden dat na het lezen van deze eerste 
regels een heleboel mensen negatieve 
gedachten krijgen?

Vrijdag was het altijd wat drukker dan 
anders na schooltijd, dus ik had het man-
netje nog nooit gezien. Tot er een moeder 
kwam klagen dat er een vreemde man 
snoepjes aan het uitdelen was. Ik ben 
toen eens gaan navragen en de volgende 
vrijdag heb ik hem uitgenodigd binnen te 
komen. Het bleek een oom te zijn van een 
paar kinderen die op school zaten en die 
hij vrijdags naar huis bracht op verzoek 
van zijn broer, de vader van die kinderen. 
Die broer ging voor de man door het vuur. 
Hij en zijn vrouw hadden graag kinderen 
gewild, maar ze hebben ze nooit kunnen 
krijgen. Daarom was hij gek van de kinde-
ren van zijn broer en ging er liefdevol mee 
om. Ik heb hem toen voorzichtig uitgelegd 
wat zijn gedrag op vrijdag teweeg bracht 
bij de niet wetende ouders. Eerst werd hij 
boos. Hoe kwamen ze erbij! Toen werd 
hij verdrietig, want hij begreep dat hij de 
snoepjes in zijn zak moest houden. Om 
aan iedereen duidelijk te maken dat het 

een lieve oude man was heb ik hem op 
sportdagen en op feesten in de school 
vanaf toen altijd als vrijwilliger ingedeeld. 
Hij was er blij mee, dat hij op die manier 
onder de kinderen kon zijn, zich nuttig kon 
maken. 

En hoe vergaat het u, na het lezen van 
de eerste regels? U had het ook mis, 
afgaande op alleen de buitenkant?

Wat zou het mooi zijn als we eerst pro-
beren ook de binnenkant van iemand te 
leren kennen voordat we overgaan tot een 
soms heel vervelend oordeel. Je moet, 
zeker in deze tijd best alert zijn, maar wel 
voorzichtig en met respect voor je mede-
mens, vindt u ook niet?

Rob Aupers
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Een nieuw seizoen…

Het is weer september, een nieuw 
seizoen gaat beginnen: in de parochie, 
maar ook daarbuiten. Mooi, maar mis-
schien ook met een beetje weemoed… 
De vakantie ligt nu tenslotte achter ons. 
Voor velen waren het mooie maanden, 
voor anderen waren het misschien juist 
moeilijke. De vakantietijd is vaak ook een 
stille tijd is waarin veel mensen weg zijn 
en activiteiten stoppen. 

Veel mensen zijn inderdaad weggeweest, 
en dat kan op verschillende manieren. 
Heel bijzonder is het om als “pelgrim” op 
weg te gaan. Een bedevaart is tenslotte 
niet zomaar een vakantie, maar een 
reis met een doel!  De VNB noemt het 
“betekenisvol ontmoeten” en zo is het 
ook: reizen naar bijzondere plaatsen met 
bijzondere ontmoetingen: “met elkaar en 
met God!”

Zo gingen we begin juli als pelgrims naar 
Brielle. (Voor een kort verslag: zie de 
pagina van Roelofarendsveen, Oude en 
Nieuwe Wetering.) Om daar met elkaar 

de Martelaren van Gorcum te herden-
ken. Maar natuurlijk stiekem ook om de 
klokken van de Jacobuskerk nog eens te 
horen en om een gezellige dag te hebben. 
Later in de zomer was de traditionele 
bedevaart naar Kevelaer. En in oktober 
staat er weer een bedevaart naar Lourdes 
op het programma! 

Met een groepje jongeren uit de paro-
chie mocht ik zelf ook op bedevaart naar 
Krakau, voor de Wereldjongerendagen. 
Tijdens de uitzwaaiviering kregen we van 
onze diaken de reiszegen en zo zijn we op 
weg gegaan. De volgende dag werd de 
groep al een stuk groter met de andere 
pelgrims uit ons bisdom, het Bisdom van 
Breda en ook van Paramaribo: 3 bussen 
vol. En zo groeide het aantal, tot uiteinde-
lijk de twee en half miljoen op het “Veld 
van Barmhartigheid” even buiten Krakau. 

Bij een bedevaart gaat het nooit alleen 
om het doel, maar ook om de reis ernaar 
toe. En zo was het ook bij ons. Het was 
mooi om samen te reizen, te vieren, maar 
ook om uitdagingen tegen te komen en 
te genieten. Er waren mooie gesprekken, 

bijzondere ontmoetingen en speciale vie-
ringen! De sfeer was enorm goed. 
Mij troffen ook de preken van de paus 
enorm. Het is bijzonder om te zien hoe hij 
– in zijn ouderdom – zo enthousiast en vol 
vuur ons allemaal toesprak. En zijn woor-
den waren niet vrijblijvend! “Willen jullie 
soms op de bank blijven zitten en zo oud 
worden of werkelijk een stempel achterla-
ten in de wereld?” klonk het op zaterdag-
avond! En zondagmorgen benadrukte hij 
het belang om op weg te gaan naar Jezus. 
Daarbij somde hij drie mogelijke hindernis-
sen op: Vinden we wel dat we het waard 
zijn? Of: schamen we ons voor God of juist 
voor de mensen om ons heen? 

De paus sprak tot de jongeren, maar 
daarmee ook tot ons allemaal! Laten we 
inderdaad dit nieuwe seizoen actief en 
vol enthousiasme ingaan. En daarbij nooit 
vergeten dat we altijd op weg zijn “met 
elkaar en met God”. 

Gods zegen en alle goeds toegewenst in 
het nieuwe seizoen,

Pastoor Jack Glas

OVERWEGING Pastoraal

Onze jongeren gingen naar de Wereldjongerendagen
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Vieren
Gebedsleiders komen op verhaal 

Samen met elf andere gebedsleiders, was ik op uitnodiging van 
het bisdom op kloosterweekend in de prachtige rustige omge-
ving van de Priorij Emmaus te Maarssen. Als gebedsleider maak 
je werk van je geloof door het leiden van gebedsdiensten bij 
verschillende gelegenheden. Dan is het goed om tijd te nemen 
voor verdieping. 

Ga op weg…
In deze dagen, geleid door diaken en pastoraalwerkster Paulus 
Falke en Marlène Falke-de Hoogh, werkten we aan verdieping 
aan de hand van bijbelverhalen, waaronder het evangelie van 
die zondag over de zending van de 72 leerlingen. Hierin vonden 
we ons thema terug: ‘Ga op weg, en bedenk wel…’ de rode 
draad van het weekend. Er werd gebruik gemaakt van de me-
thode Lectio Divina, ‘het biddend lezen’. In een trits van lezen,  
overwegen en gebed komt er ruimte voor je persoonlijke verhou-
ding tot de tekst en uiteindelijk tot God. Daarnaast hebben we 
nog op andere manieren gewerkt aan verdieping en vorming en 
was er ook ruimte voor ontspanning, zoals een wandeling in het 
prachtige park. Door de dagen heen volgden we de dagorde 
van de zusters en sloten we aan in de vieringen. 
Voor mijzelf was het een kostbaar weekend van op adem 
komen, tot rust komen en weer opgeladen raken. Het smeu-
lende vuur begon weer aan te wakkeren en op het eind van het 
weekend kon ik alles weer aan. Ik heb het weekend afgesloten 
met de puntjes ingevuld: Ga op weg, en bedenk wel je kunt van 
alles tegenkomen, maar God zal je leiden!
 
Anneke Rietbroek, gebedsleider

Bestuursnieuws van de Clara en 
Franciscus federatie

In de “SAMENstromen”  van mei heb ik een stukje geschreven over 
de VITALITEIT in onze federatie en de noodzaak van betrokkenheid 
voor het instandhouden van onze parochies en voorzieningen. De 
vakantieperiode is weer verstreken en hopelijk hebben we allemaal 
genoten en zijn we  uitgerust, klaar om de draad op te pakken. We 
hebben op 6 juni als federatiebestuur vergaderd.
De penningmeester, Gert van den Berg had de financiële overzich-
ten over 2015 afgerond met een geconstateerd verlies van  
€ 14.000,-. Nadat de stukken door de kascommissie zijn bekeken en 
goedgekeurd zullen de beide parochies daarover worden geïnfor-
meerd (wat inmiddels is gebeurd). De overschrijding van het budget 
is primair veroorzaakt door de hogere inzet van Emeriti ivm uitvaar-
ten en de benodigde vervanging bij langdurige ziekte.
Een heel belangrijk punt is de communicatie. Om een sterke ge-
meenschap te vormen moeten we elkaar kennen. In deze tijd, een 
tijd dat veel mensen niet meer wekelijks naar de kerk gaan en elkaar 
ontmoeten zijn andere manieren van communicatie noodzakelijk. 
We hebben daarom bij de start van de federatie een website laten 
bouwen en dit blad “SAMENstromen”  is door de inzet van veel 
mensen tot stand gekomen.De huidige website is verouderd en het 
implementeren van updates geeft teveel problemen. Na evaluatie 
van de uitgebrachte offertes is opdracht gegeven een voorstel te 
maken dat wordt uitgezet naar de website werkgroep, BCP’s en 
pastoraal team. 
De invulling gaat niet meer via een BCP maar iedereen kan via een 
email een bericht sturen en 2 redacteuren zetten het bericht binnen 
2 dagen op de website. 
Het is echter geen 2 richting communicatie. Voor een 2 richting 
communicatie moeten we elkaar ontmoeten. Dat kunnen we in 
de vieringen en door deelname aan de vele werkgroepen in onze 
kernen. Om een sterke gemeenschap te zijn (te blijven) en om onze 
normen en waarden te kunnen doorgeven aan onze kinderen en 
kleinkinderen  kunnen we als gemeenschap niet zonder u allen.
In alle kernen zijn regelmatig mutaties in besturen en werkgroepen 
door natuurlijk verloop of periodiek aftreden na periodes van 4 of 6 
jaar. Wij zijn er dus allemaal mee geholpen als er mensen zijn die de 
open vallende plaatsen weer voor een taak of periode willen invullen. 
 
Hein de Jong, secretaris federatiebestuur

KALENDER SEPTEMBER 2016

6-13-20-27 september 19.30 uur    H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif

6-13-20-27 september 19.00 uur    H. Martinuskerk, Noorden  Stiltemeditatie

7 september  19.30 uur    H. Adrianuskerk, Langeraar  Schriftinstuif

9 september  19.30 uur    H. Petruskerk, Roelofarendsveen Symposium ‘De vitaliteit van de kerk’
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Clara & Franciscus federatie  

Verdieping 
Leer- en gespreksgroep in  
H. Claraparochie 

De afgelopen maandag kreeg ik de vraag van verschillende 
mensen of er meer uitleg over het katholieke geloof kan worden 
gegeven. Zelf merk ik dat veel mensen die van huis uit katholiek 
zijn inderdaad soms niet veel weten van datgene wat de kerk ons 
te melden heeft over geloof en leven. Soms zijn er vertekende 
beelden door de media. Daarom wil ik graag een leer- en ge-
spreksgroep starten. Het opstarten van zo’n groep is altijd lastig. 
Moet het overdag? Moet het in de avond? Waar en hoe vaak? 
Ik heb wat knopen doorgehakt.De data die ik gekozen heb zijn:
15 september (pastorie Langeraar)
27 oktober
24 november
22 december.

De avonden zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur. We kunnen bezien of 
wij van locatie gaan rouleren. Heeft u interesse? Stuurt u dan een 
mail naar diakenvanaarle@hotmail.com of bel (06) 216 932 67. U 
kunt ook een boodschap inspreken. Ik hoop velen te ontmoeten.

Symposium – ontmoetingsavond: De 
kracht van de kleiner wordende kerk

Op vrijdag 9 september vindt in de Petruskerk in Roelofa-
rendsveen een belangrijk symposium plaats voor onze paro-
chiefederatie. Door het proces van de kleiner wordende ker-
ken worden wij aan het denken gezet hoe wij als kerk vitaal 
kunnen zijn en blijven. En bovendien is het van belang ons te 
blijven inzetten voor de samenleving want als kerk hebben wij 
de samenleving veel te bieden; in woord en daad.

Wij hebben twee sprekers gevraagd die 
hier een korte lezing over willen houden. 
Mgr. Dr. Van den Hende. (De vitaliteit van 
de kleiner wordende kerk) is bisschop. 
Mevrouw Drs. C. Schouten. (De kracht van 
de kerk in de samenleving) is een Neder-

lands politica van de ChristenUnie. Tussen de lezingen in zal 
het koor Cadans o.l.v. Wim Loos zingen. Reageren op de 
sprekers is ook mogelijk.

De avond begint om 19.30 uur. Om 18.45 
uur is er inloop en koffie/thee. Rond 22.15 
uur sluiten we de avond en is er gelegen-
heid voor de ontmoeting en een hapje en 
drankje.
U bent allemaal van harte welkom!!
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Gespreksgroep 30 +/-

Al anderhalf jaar komen 30 +/- ers eens in de maand (vijf weken) 
bijeen om te leren over het geloof en te spreken over geloof. 
Het is een gezellige groep met leerzame avonden. De avonden 
verschuiven door de week. Want iedereen heeft het druk en kan 
niet op iedere avond. Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar en 
om 20.15 uur beginnen wij. Om 21.45 uur sluiten we af. Wil je 
ook een keer erbij zijn, omdat het je wel eens boeiend lijkt om je 
vragen over kerk en geloof neer te leggen en te bespreken? De 
eerst komende keer is dinsdag 16 september in de pastorie van 
Rijpwetering. Van harte welkom.

Diaken André van Aarle

Ankerzondagen en het spoor naar 
de Eerste Heilige Communie

Met het nieuwe seizoen zetten 
we een nieuw spoor in naar de 
Eerste Heilige Communie. Ou-
ders, communicanten, broertjes 
en zusjes zullen met elkaar op 
pad te gaan. Op  zes zondagen 
verdeeld over het jaar, zullen 
ze in en rond de Adrianuskerk 
van Langeraar óf in en rond de 
Petruskerk in Roelofarends-
veen samenkomen. Het eerste 
uur is voor de catechese, in het tweede uur vieren we mét de 
parochiekerk de eucharistie. Hierin zal er voor de kinderen ook 
een duidelijke plaats worden toebedeeld.

De motivatie voor dit nieuwe spoor bestaat uit twee punten. Het 
eerste is dat we de voorbereiding op de Eerste Heilige Commu-
nie niet los willen laten staan van de zondagse viering. We willen 
de catechese en de eucharistieviering met elkaar verbinden. Het 
tweede is dat we catechese aanbieden aan voor zover mogelijk 
het héle gezin, maar ieder op zijn/haar eigen niveau.

In september en oktober zullen de communicanten in een 
startviering hun projectboek en een eerste opdracht ontvangen. 
Deze startvieringen zijn in de verschillende parochiekernen. De 
ouders krijgen daarvoor persoonlijk een uitnodiging. 
De eerste Ankerzondagen zijn na de herfstvakantie. Voor de 
ouders en kinderen uit de Franciscusparochie is dat op 30 
oktober, voor de Claraparochie is dat op 6 november. Op de 
website, www.mijnanker.nl is aanvullende informatie te vinden. 

Het Anker-kernteam
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Gespreksleider Myra Dijkstra introduceert 
de gasten van deze avond: zij vertegen-
woordigen Stichting Balance en het Cen-
trum Autisme. Ook de Nederlandse Ver-
eniging voor Autisme en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin uit Nieuwkoop is aanwe-
zig voor vragen. In een levendige discus-
sie valt op dat zowel de gesprekleider, de 
gasten als de bezoekers openhartig vertel-
len over hun leven met iemand met au-
tisme. Ouders, pleegouders, grootouders, 
hulpverleners en andere geïnteresseerden, 
maar ook mensen die zelf autisme hebben 
wisselen ervaringen uit, laten hun onze-
kerheden blijken en delen hun momenten 
van geluk. 

Autisme is een aangeboren ontwikke-
lingsstoornis die wordt gekenmerkt door 
verschillende beperkingen. Kort gezegd 
betekent het dat mensen met autisme 
moeite hebben met sociale vaardigheden, 
plannen en organiseren en met het inleven 
in gevoelens van anderen. Er zijn verschil-
lende vormen van autisme en de manier 
waarop het autisme zich uit is zeer divers. 
Ouders staan dan ook voor een flinke 
uitdaging bij het opvoeden van een (of 
meerdere) kind(eren) met autisme. 

Het Autismecafé Nieuwkoop biedt vijf keer 
per jaar een bijeenkomst aan in Noorden 
in De Bun. Het initiatief is 6 jaar geleden 
ontstaan. Bestuurder Pauline Pieterse ver-
telt: “Wij zijn ouders van een kind met au-
tisme en voelden dat er behoefte was om 
een Autismecafé in de gemeente Nieuw-
koop op te richten. Dat is de kracht van 
dit initiatief: wij weten goed wat er leeft 
onder ouders van een kind met autisme. 
De bijeenkomsten worden druk bezocht, 
meestal komen er zo’n 30 tot 50 mensen 
luisteren en meepraten over verschillende 

thema’s. Vaak hebben we een spreker, 
soms is er een auteur te gast, dan hebben 
we een hele volle zaal. We lichten ouders 
via Facebook, het Witte Weekblad en 
e-mail in over het programma, zij kunnen 
dan beslissen of het thema hen interes-
seert.” 

Na de bijeenkomst blijven de bezoekers 
nog wat napraten: “Ik ben hier voor het 
eerst, we zijn nog zoekende naar wat er 
precies aan de hand is met onze zoon”. 
“Ik kom hier geregeld, onze dochter heeft 
het syndroom van Asperger, een vorm van 
Autisme, en nu zij in de pubertijd komt, 
gaan er toch hele andere dingen spelen.” 
“Ik vind het fijn om hier met elkaar te pra-
ten over de ervaringen die we allemaal 
hebben met autisme, de lastige dingen, 

Woensdagavond 25 mei, de Bun in Noorden: er staat een bijeenkomst van het Autismecafé Nieuwkoop gepland. In de zaal 

nemen bezoekers één voor één plaats nadat zij een kopje koffie of thee hebben ontvangen bij het barretje. Thema van deze 

avond: Autisme en pubertijd. 

maar ook om de mooie sterke kanten 
van iemand met autisme niet uit het oog 
verliezen.”

De ontmoeting  

Autismecafé Nieuwkoop:  
de kracht van ouders 

Door Marieke van Gelderen

Het volgende Autismecafé is gepland op woensdag 14 september. Els Boot, wijk-
coach van TOM in de Buurt geeft uitleg over Brain Box, een toolbox om te praten 
over autisme. U bent van harte welkom!
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Kom naar de  
Dierzegening! 

Vlak voor Werelddierendag houden we 
de dierzegening. Kleine dieren ontvangen 
deze zegening in de kerk en grote dieren 
buiten op het kerkplein. Alle dieren zijn 
welkom, ook grote viervoeters als paar-
den. Na afloop van de viering is er een 
dierenspeurtocht in het Adrianusbos ach-
ter de kerk en zijn er verschillende activi-
teiten op het plein.

Zaterdag 1 oktober, 14.00 uur in de  
H. Adrianuskerk, Langeraar

Kom Vieren! 

De H. Claraparochie viert de opening van 
de Federatieweek. In de feestelijke viering 
zal het koor Waimbaji uit Noorden zingen. 
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ont-
moeten met koffie of thee. In de andere 
kerken van de Claraparochie is er die dag 
géén zondagmorgenviering!

Zondag 2 oktober, 10.00 uur in de  
H. Adrianuskerk, Langeraar

Kom naar de  
Vrijwilligersavond!
Een grote groep enthousiaste vrijwilligers 
is op gezette tijden in touw om de kerkge-
bouwen en pastorieën in onze parochie-
kernen te poetsen. Zij worden in het zon-
netje gezet tijdens een gezellig samenzijn 

met een hapje, een drankje en een quiz. U 
ontvangt een persoonlijke uitnodiging.  

Dinsdag 4 oktober, 20.00 uur in  
Ons Dorpshuis, Oud Ade.  

Kom kijken en  

luisteren over Assisi!

Het Italiaanse Assisi, de stad van Francis-
cus en Clara, kent een rijke geschiedenis. 
Voor iedereen die Assisi al kent of juist 
beter wil leren kennen, geeft Henk Butink 
een lezing met diapresentatie over ‘Het 
land van St. Franciscus van Assisi’. Een 
interessante avond!

Donderdag 6 oktober, 20.00 uur in ’t Ach-
terom, Noordeinde 26, Aarlanderveen.

Kom mee op  
kloosterbezoek!   
We brengen een bezoek aan de abdij van 
Egmond. Na het bijwonen van de Eucha-
ristieviering volgt de rondleiding door de 
kaarsenmakerij en de abdijkerk. Een broeder 
vertelt over het kloosterleven en er is een 
workshop kaarsen beschilderen. De dag 
wordt afgesloten met de Vesperviering in de 

abdij. De kosten voor deze dag: € 40,-. Aan-
melden bij info@claraenfranciscusfederatie.nl 

Vrijdag 7 oktober, vertrek bus 8.00 uur, 
H. Adrianuskerk, Langeraar.

Kom wandelen

‘De paden op, de lanen in…’ door het 
landelijke gebied van onze Federatie voor 
een wandeltocht van ca. 10 kilometer. U 
wandelt toch ook mee? Breng uw lunch-
pakket, een Fairtrade product en een kle-
dingstuk dat u niet meer draagt mee. 

Zaterdag 8 oktober,10.00 uur bij de Water-
toren, Noordhoek 7, Roelofarendsveen. 

Kom Vieren!

Aan een mooie week vol activiteiten komt 
op zondag 9 oktober een einde. De H. 
Franciscusparochie sluit de Federatieweek 
af. Het koor Cecilia uit Leimuiden zingt. 
Na afloop is er ontmoeting met koffie of 
thee. In de andere kerken van de Fran-
ciscusparochie is er die dag géén zondag-
morgenviering. 

Zondag 9 oktober, 10.00 uur in de  
Petruskerk, Roelofarendsveen.

Wilt u mee doen, maar u hebt geen 
vervoer? Bel dan naar het lokale secre-
tariaat van uw kern of noteer uw naam 
op de intekenlijsten achterin de kerk. 
En belangrijk, kunt u vervoer aanbie-
den? Dan graag ook even opgeven!

“Kom mee…!”  
De Federatieweek 2016 staat in het teken van elkaar ontmoeten, meedoen en meevieren. In het thema ‘Kom…’ is een 

gevarieerd programma samengesteld voor jong en oud. Wees welkom en doe mee!
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Bericht uit de pastoraats-
groep
De vakantie zit er weer op en hopelijk 
zijn we lekker uitgerust om aan de slag 
te gaan. 

We kunnen terugkijken op een mooie 
Petrus en Paulusdag en willen hiervoor 
de werkgroep hartelijk bedanken. 
Dit jaar gaat de Eerste Heilige Com-
munie anders dan we gewend zijn. 
In de viering van zondag 23 oktober 
willen we toch de kinderen die vanuit 
Aarlanderveen en Ter Aar hun Eerste 
Heilige Communie gaan doen aan de 
parochie, aan u, voorstellen en tevens 
ontvangen de kinderen hun werkboek. 
Zaterdagavond 24 september is de 
presentatieviering van de vormelin-
gen. Deze groep is al volop aan de slag 
met de voorbereidingen. Zij zullen het 
Heilig Vormsel ontvangen op zaterdag 
12 november. 

We zijn nu een half jaar bezig met het 
bloemetje voor parochianen die ziek 
zijn of een steuntje in de rug verdie-
nen. Dit wordt bij de mensen waar 
het bloemetje door de pastor wordt 
gebracht, als fijn ervaren. Graag willen 
we hiermee doorgaan maar we zijn op 
zoek naar mensen die zo'n bloemetje 
verdienen. Indien u iemand kent die 
voor z'n bloemetje in aanmerking 
komt laat het ons dan weten, want wij 
kunnen dit niet alleen. 

Ook zijn we een nieuwe project gestart 
met de voedselbank uit Alphen aan 
den Rijn. We willen producten ver-
zamelen die niet over de houdbaar-
heidsdatum heen zijn en die levens-
middelen één keer in de maand laten 
zegenen door de voorganger en daarna 
wegbrengen naar de voedselbank in 
Alphen aan den Rijn. Er zijn zoveel 

Aarlanderveen

mensen afhankelijk van de voedsel-
bank, ook in onze directe omgeving. 
Vandaar dat wij uw steun vragen om 
één keer in de maand iets te schenken 
en dit in te leveren in de krat achter 
in de kerk. De krat zal er elk weekend 
staan tijdens de viering en de laatste 
viering van de maand wordt de krat 
met inhoud gezegend. Daarna komt er 
weer een nieuwe krat te staan. 

Na een succesvol Marialof wordt er dit 
jaar twee keer een Marialof georgani-
seerd. Zondagavond 16 oktober en 28 
mei om 19.00 uur. 

Jolanda den Brave 

Peuterviering
Op zondag 12 juni hebben we met 
kinderen zaadjes gezaaid en nou ben 
ik zo benieuwd of ze zijn gaan groeien. 
Komen jullie me dat vertellen zondag 
4 september om 10.00 uur in de kerk 
in Aarlanderveen? We gaan ook luiste-
ren naar een mooi Bijbelverhaal en we 
drinken na afloop lekkere limonade. 
Kom ook als je er de vorige keer niet 
bij was, je bent van harte welkom. 

Jolanda den Brave 

Het steentje staat stil 
Nu de vakantietijd achter de rug is gaan 
we de draad weer oppakken naar het 
werk, naar school etc. Bij de kerk was er 
een kleine vakantie. Geen doordeweekse 
mis, geen Mariakapel open, geen kerk-
opening. De werkzaamheden op ons 
kerkhof begonnen juist toen de vakan-
tie was gestart. Als u dit leest is het de 
bedoeling dat alles af is en u een mooi 
kerkhof kunt bezoeken. Helaas heb-
ben we ons streefbedrag niet gehaald. 
We zitten er dichtbij maar net niet! 
Wie helpt ons nog door het kopen van 
kaarsjes en/of een gift voor het kerkhof? 
Weet iemand een leuke actie om het 
laatste “steentje” binnen te halen? 
Onze hartelijke dank voor u allen die 
al kaarsjes hebben gekocht, een gift 
hebben gegeven, een kaartje zijn komen 
leggen, de sponsering van de toneel-
vereniging en iedereen die we nu niet 
opnoemen. 

Jubileum Lord’s Voice
Ons koor Lord’s Voice uit Aarlander-
veen bestaat dit jaar 40 jaar en dat 
willen we vieren. Wij nodigen alle oud-
leden uit om mee te zingen in een spe-
ciale jubileumviering. Deze viering is op 
18 september om 11.00 uur in de Petrus 

- Lief en leed -

Getrouwd
6 augustus Kim Visser en Toon Okkerman 

Huwelijksjubileum: 
25 augustus Petra en Kobus Mesman - van Steijn 40 jaar getrouwd 
16 september Kees en Riet van der Pijl - Koeleman 50 jaar getrouwd 

Overleden: 
23 juni Johannes Gerardus Petrus Sophia Bax   57 jaar 
21 juli Johannes Petrus Vos     85 jaar 
22 juli Maria Hendrica van der Burg - van Rijn   95 jaar 
29 juli Pater Leonardus Petrus Paulus Rozestraten   96 jaar 
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en Pauluskerk in Aarlanderveen. De re-
petitie voor deze viering is op maandag 
12 september om 19.30 uur in Aarlan-
derveen. Aansluitend aan de viering is 
er een feestelijk samenzijn voor zowel 
leden als oud-leden in ’t Achterom. 
Ben je oud-lid en wil je dit feest meevie-
ren? Meld je dan aan via lordsgerrie@
gmail.com. Ook als je niet actief mee 
wilt zingen ben je van harte welkom. 

Dopen
Dit jaar is er nog 2 keer de gelegenheid 
uw kindje te laten dopen: 

Zondag 18 september om 13.00 uur.
Voorbereidingsavonden: dinsdagavond 
30 augustus en maandagavond 5 sep-
tember.

Zondag 11 december om 13.00 uur.
Voorbereidingsavonden: dinsdagavond 

Algemeen

Vrede verbindt
Ergens begint ons verhaal over oorlog 
en vrede met twee broers. Die twee 
broers krijgen woorden en weten zich er 
geen raad mee. Maar veel woorden heb-
ben Esau en Jakob niet nodig. Ze botsen 
al in de baarmoeder.

De een onverschillig en de ander bere-
kenend. Doodsangsten staan ze uit,
maar de lezer weet dat ze bemind wor-
den. Dan vindt er jaren na hun breuk 
onverwacht een ontroerende hereniging 
plaats. Beiden zijn na de vlucht van 
Jakob, en inmiddels gelouterd door het 
leven, in staat om dan, eindelijk, hun 
hart te laten spreken.
Zover is het in Syrië nog niet. Syriërs die 
als Jakob op de vlucht zijn geslagen, heb-
ben nog geen enkel zicht op terugkeer. 

Honderdduizenden doden, miljoenen 
vluchtelingen en ontheemden, een 
miljoen mensen die belegerd en uitge-
hongerd worden. De auteurs van PAX 
Vieren gaan niet voorbij aan die pijn en 
toch besteden ze vooral aandacht aan 
het perspectief van de hoop.
Vrede Verbindt is de hoop die de ge-

zamenlijke redactie in beeld en onder 
woorden heeft gebracht. Die pijn die 
Len Munnik laat zien in het grim-
mig en duister beeld dat hij schetst, 
verbindt hij met de hoop om weer op 
te bouwen. Aalmoezenier Sanneke 
Brouwers laat
de pijn in de ogen van een gewonde 
soldaat zien en verbindt het met de 
vraag of we zijn uitgestrekte hand 
aanpakken om hem overeind te helpen. 
Door de komst van vluchtelingen uit 
deze oorlog en de verhalen die zij 
vertellen, komt hun lijden dicht bij ons. 
De opvang
van vluchtelingen doet een beroep op 
onze barmhartigheid en tegelijkertijd 
doet het ons pijn. We zijn bang om de 
vrede in onze eigen samenleving te 
verliezen. De teksten op het leesrooster 
helpen ons om even anders te kijken: 
lager en dieper of met respect.
Net als de engelen die steeds opnieuw 
op en af de Jakobsladder gaan en elke 
keer met andere ogen naar de gevluchte 
Jakob kijken.

Vrede verbindt is een hoopvol perspec-
tief, maar het gaat niet zonder pijn.

Hierover willen wij nadenken op zon-
dagavond 18 september om 19.00 uur 
in de Gereformeerde kerk van Ter Aar.
Voorganger: Marina v d Zwaag met 
medewerking van het koor ‘Nooit Al-
leen’ o.l.v. Annie Konst en leden van de 
werkgroep oecumene.

22 november en maandagavond 28 
november 

Aanvang van de voorbereidingsavon-
den: 20.00 uur. 

Let u op de gewijzigde tijd van de doop-
viering: 13.00 uur!! 
 

H. Clara parochie 
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Langeraar

Adrianusviering
Op zondag 11 september om 11.15 uur 
zal kinderkoor De Vrolijke Noot zingen 
tijdens de Adrianusviering. Voorgangers 
zijn pastoor Glas en diaken Van Aarle. 
Aan het einde van de viering lopen we 
naar de tuin. Hier staan wij stil bij het 
beeld van de Heilige Adrianus en eren 
wij hem met bloemen. Neemt u ook een 
mooie bloem mee? Daarna is er koffie 
en thee in de tuin.
Voor de meiden van het kinderkoor is 
het hierna nog niet afgelopen. Het is tijd 
voor ons jaarlijkse kooruitje. Hiervoor 
zal aan het einde van de viering een 
extra collecte worden gehouden.
In een volgende Samenstromen zullen 
wij u laten weten wat we gedaan heb-
ben.

Chantal Keijzer

Vanaf de bestuurstafel
Zaterdag 10 september is het Open Mo-
numentendag. De deuren van onze kerk 
staan dan wagenwijd open van 10.00 
uur tot 16.00 uur. Zou u willen weten 
wanneer u in deze kerk bent gedoopt, 
dan kan dat! Tegen een gering bedrag 
ontvangt u een certificaat met daarop de 
datum en de namen van uw peetouders. 
Daarnaast kunt u op diverse plaatsen in 
de kerk een kaarsje opsteken. Het orgel 
(uit 1875) zal worden bespeeld van 
10.00 uur tot 11.15 uur en van 14.00 uur 
tot 15.15 uur en om 11.30 uur zal het 
jongerenkoor Spirit een aantal liederen 
zingen. In de tentoonstellingsruimte 
zijn diverse voorwerpen uitgestald die 
gewoonlijk niet te zien zijn. Zeker de 
moeite waard om ze te bezichtigen. 
Voor de kinderen is er een fotospeur-
tocht en ze kunnen een kleurplaat in-

kleuren. Ook worden er vers gebakken 
koekjes te koop aangeboden. Deze zijn 
gemaakt door een aantal vrijwilligers 
onder leiding van een bekende bakker 
uit ons dorp. In het kerkportaal is infor-
matie over de Groene Hart Matinee die 
op zondag 18 september in de kerk zal 
plaatsvinden. Mocht u een wandeling 
willen maken in het Adrianusbos dan 
zijn er vrijwilligers aanwezig die u het 
een en ander kunnen uitleggen over het 
onderhoud en de aanplant van het bos. 
Kortom: een dag waarop veel te zien en 
te beleven is!

Namens de beheercommissie,  
Ad van Velzen voorzitter

Alles kost geld, maar  
vergeving is gratis
Ook dit jaar is de H. Adrianuskerk open 
tijdens de braderie. In de kerk is van 
alles te doen. Daarbij willen wij ook 
Gods liefde uitdelen. Daarom wordt 
gelegenheid geboden om een (biecht-)
gesprek te hebben, bij mooi weer ge-

woon buiten. Dit alles onder het motto: 
‘Alles kost geld, maar vergeving is gratis’. 
Tussen 12.00 uur en 14.00 uur is pastor 
Bosma aanwezig om dit sacrament 
ruimhartig te schenken. Maakt u er 
maar gebruik van. Je knapt er echt van 
op!!

Diaken André van Aarle

Vrede-viering
In de oecumenische viering op zondag-
avond 18 september willen wij naden-
ken over het thema ‘Vrede verbindt’. Het 
is een hoopvol perspectief maar het gaat 
niet zonder pijn. U bent van harte wel-
kom om 19.00 uur in de Gereformeerde 
kerk van Ter Aar. Voorganger is Marina 
van der Zwaag en het koor ‘Nooit Al-
leen’ zal de viering ondersteunen.

Kinderwoorddienst
Op diverse zondagen is er in Langeraar 
kinderwoorddienst. De kinderen starten 
gewoon in de kerk, na het welkomst-
woord nemen wij de kinderen mee 

- Lief en leed -

Huwelijk 
Op vrijdag 9 september om 14.30 uur is de huwelijkssluiting tussen
Leonie Mooijman en Remco Kinkel.
Wij wensen Leonie en Remco een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Gedoopt 
10 juli Sam Davi Slof, zoon van Cornél Slof en Yvonne van der Jagt
10 juli Faye Catharina Engelina Brandsen, dochter van Peter Brandsen 
  en Evelien Navis

Overleden
13 juni Maria Johanna Hoogervorst-Leliveld  85 jaar
15 juni Ria Keijzer-van Kessel    71 jaar
15 juni Cornelis Johannes van Straalen   90 jaar
27 juni Jerney van Maris     34 jaar
30 juni Hubertus Johannes van der Sluis   83 jaar
14 juli Maria Catharina Sarneel-Parijs   102 jaar
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naar het Koetshuis. Daar vertellen wij 
het evangelie in begrijpelijke kindertaal 
en hebben wij een spiegelverhaal dat 
aansluit aan onze tijd. We praten er nog 
wat over, wat vind jij er van of hoe zou 
jij het doen. Daarna knutselen we of 
doen we een spelletje dat bij het evan-
gelie past. Tijdens de voorbede gaan we 
terug naar de kerk, zodat de kinderen 
samen met hun ouders de communie 
mogen ontvangen. Wij vinden het 
altijd erg gezellig met de kinderen en er 
komen mooie gesprekken uit voort. De 
kinderwoorddienst is er voor kinderen 
vanaf 6 jaar. Voor de jongere kinderen is 
er crèche in de pastorie. Wij hopen ook 
dit seizoen weer veel kindertjes te zien. 
Onze eerste kinderwoorddienst is 18 
september. 

Angelique, Corine, Liesbeth, Miranda en 
Saskia

Van biechtstoel tot vitrine
Onze kerk is een bezienswaardigheid 
rijker geworden. In de linker voorma-
lige biechtstoel is een uitstallingsmo-
gelijkheid gecreëerd voor kerkelijke 
voorwerpen die normaal opgeborgen 
zijn. Er is nu een eerste keuze gemaakt 
uit de vele voorwerpen die onze kerk 
rijk is.
Tijdens bijzondere vieringen en inci-
dentele openstelling van de kerk zijn 
deze te bewonderen.
• Koorkap en twee kazuifels, stool 

en manipel, kelkvelum en Bursa, 
vervaardigd door de Fa. P.P. Rietfort 
te Haarlem, Beuroner Schule, 1910-
1930. 

• Ervoor staat een lezenaar van eiken-
hout, vervaardigd door Kunstwerk-
plaatsen Cuypers en Co NV, Roer-
mond, neogotiek, 1900-1925.

• Erop een opengeslagen gedeelte van 
een Missalen Romanum, c. 1835, 
met het begin van de Canon, het vas-
te misgedeelte tijdens een eucharis-
tieviering. De voorstelling is die van 
de stervende Christus aan het kruis, 
met de H. Maria en St. Johannes.

• Groot Canonbord, twee koperen 
kandelaren uit 1550-1600, en een 
staand kruis.

• Twee kleine canonborden met 
geelkoperen lijsten, Friedrich Pustet, 

Regensburg, Duitsland uit 1934/35. 
Deze stonden met de grote borden 
op het hoofdaltaar tijdens de mis. 
Verder een miskelk, de zgn Adri-
anuskelk, van gedeeltelijk goud en 
verguld zilver met links de gouden 
pateen en rechts een gouden lepeltje. 
Gemaakt door G.B. Brom, Utrecht, 
neogotiek, c. 1875. Op de voet Chris-
tus aan het Kruis, de H. Gerardus, 
H. Maria, H. Willibrordus, H. Jozef 
en de H. Adrianus. Op de pateen een 
gegraveerde Christuskop met door-
nenkroon, de zgn. Man van Smarten, 
in een cirkel.

• Een reliekhouder met een stukje 
bot van de H. Adrianus, zilver; een 
schaaltje met twee ampullen van zil-
ver, 1750-1777, en een zilveren altaar 
schel, 1728. 

• Een zilveren lezenaar, neobarok, G.T. 
Spaan, Amsterdam, 1837. Daarop 
een missaal, voorzien van zilveren 
klampen, hoekstukken en medail-
lons. Zilver uit de 17de eeuw, het 
missaal is van 1920.

Het is een tijdelijke tentoonstelling, 
dus haast u en verbaast u over de rijk-
dom aan kerkschatten. Over enige tijd 
wordt een nieuwe keuze gemaakt.

Gerard Jinssen, parochie-archivaris

Vormselvoorbereiding
Na vele jaren is Agnes Hartveld gestopt 

met de werkgroep vormselvoorberei-
ding. Wij hebben haar hartelijk bedankt 
voor al haar werk. We zijn blij dat we 
twee enthousiaste mensen hebben 
gevonden om met ons mee te doen: nl. 
Anneke Droog en Jacqueline Zeeland. 
In september gaan we beginnen met de 
voorbereiding op het Heilig Vormsel. 
De uitnodigingsbrieven zijn inmiddels 
de deur uit. Mocht u er geen hebben 
gekregen en uw zoon/dochter wil wel 
het Heilig Vormsel ontvangen, meldt u 
zich dan bij ons secretariaat: tel.(0172) 
60 21 30 of secr.adrianus@planet.nl. De 
kinderen van Langeraar, Leimuiden en 
Rijnsaterwoude werken samen aan het 
vormselproject. De presentatieviering is 
op zondag 25 september in Langeraar. 
De bisschop zal zaterdag 19 novem-
ber in Leimuiden het Heilig Vormsel 
toedienen. 

Groeten namens de werkgroep vormsel-
voorbereiding, Karina Hogervorst

Vanaf de Adrianustoren

• De vakantietijd is ten einde en de scholen zijn weer begonnen. Ook al zat het weer 
soms wat tegen, we hopen dat iedereen toch heeft weten te genieten van zijn of 
haar vakantie.  

• Maandag 5 september is het Koetshuis vanaf 10.00 uur open voor iedereen. De 
koffie staat klaar! 

•  Vrijdag 9 september om 19.30 uur is in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen een 
symposium voor alle geïnteresseerden met als thema ‘De vitaliteit van de kerk’.  

•  In verband met de braderie is de zaterdagavondviering verschoven naar zondag 
11 september. Deze Adrianusviering begint om 11.15 uur. 

•  Zondag 2 oktober is het Parochiezondag, start van de federatieweek. De Eucharis-
tieviering is dan om 10.00 uur. Zie voor verdere informatie elders in het blad. 

H. Clara parochie 
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Vanuit de pastoraatgroep
De vakantie zit er voor de meeste men-
sen op en de kinderen zijn weer naar 
school.
De koren zijn aan het repeteren en de 
werkgroepen zijn van start gegaan.

Nog even een terugblik op het afscheid 
van pastor Charles Horsthuis op zater-
dagavond 2 juli.
Het was een fijne viering met als ver-
rassing dat pastor Walter Broeders ook 
mee voorging samen met pastoor Jack 
Glas en pastor Bouke Bosma. Voor 
een uitgebreid verslag zie de volgende 
pagina. 

Op zondag 15 augustus om 11.15 uur 
hebben we het patroonsfeest gevierd in 
een mooie eucharistieviering die voor-
gegaan werd door pastor Bouke Bosma.
Koor Andante zette zijn beste beentje 
voor met mooie Marialiedjes.
De kerk was weer prachtig versierd.
Na afloop hebben we gezellig koffie en 
thee gedronken met krentenbrood en 
dat smaakte heel goed.
Er werd toen een opmerking gemaakt 
van de volgende keer soep, wij nemen 
die gedachte mee! Dus wie weet?

Op donderdagmorgen 8 september om 
9.00 uur is er een seniorenviering. In 
deze eucharistieviering zal pastoor Jack 
Glas voorgaan.
Na afloop gaan we natuurlijk naar het 
Parochiehuis voor een gezellig samen-
zijn. U komt toch ook?

Op zondag 9 oktober is er géén viering 
in onze kerk, er is dan een oecumeni-

sche viering in de Hervormde Kerk aan 
de Dorpsstraat. U bent daarbij van harte 
welkom.

Aangezien de opvolgster van pastor 
Charles Hortshuis pas later in het 
jaar haar taak op zich gaat nemen zal 
pastoor Jack Glas voorlopig bij de 
vergaderingen van onze pastoraatsgroep 
aanwezig zijn.
Dit houdt wel in dat wij nu op maan-
dagochtend bij elkaar komen in plaats 
van donderdagochtend.

De pastoraatsgroep Hannie Meier, 
pastoor Jack Glas, Martien van Dam 
Liesbeth v.d. Broek, 
Irma van Eimeren en Wilma de Pater

Kinderen in de Kerk
In september gaan we er vol goede 
moed tegenaan. Deze maand maar liefst 
twee gezinsvieringen!
Zondag 4 september de eerste van dit 
seizoen en zondag 25 september de 
tweede. Beide vieringen zijn om 11.15 
uur. Zullen we het nieuwe seizoen met 
een volle kerk beginnen? Wij rekenen 
op heel veel gezinnen!

Het rooster voor de KinderWoord-
Dienst is op dit moment nog niet rond. 
Zodra het bekend is hoort u hier meer 
van. Houd ook de Rietkraagberichten in 
de gaten!

Werkgroep KinderWoordDienst  
Nieuwkoop

Jeugdkoor “Flos Campi” 
Bij Jeugdkoor “Flos Campi” hebben we 

voor de zomervakantie 3 communicant-
jes van dit jaar mogen verwelkomen! 
Hier zijn we heeeeel blij mee! Maar……
er zijn ook een paar leden gestopt….. 
We kunnen nog veel meer nieuwe leden 
gebruiken! Daarom een vriendelijke 
doch dringende oproep aan de ouders: 
Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte 
welkom. Het koor repeteert elke dins-
dag in het Parochiehuis, van 19.00 uur 
tot 20.00 uur. De repetities zijn dinsdag 
23 augustus weer begonnen. Ook kin-
deren uit andere kernen zijn van harte 
welkom om mee te komen zingen bij dit 
gezellige koor!
Voor informatie over Jeugdkoor “Flos 
Campi” kunt u terecht bij Elleke van 
Klink (573653/ellekevanklink@hotmail.
com ) 
Op zondag 4 en 25 september zingen we 
tijdens de gezinsviering in Nieuwkoop. 
We hebben er weer zin in!

Bestuur en leden van Jeugdkoor  
“Flos Campi” Nieuwkoop

Afscheid pastor Charles 
Horsthuis 
Charles Horsthuis, een van de pastores 
van onze federatie is met pensioen.
Onze kerk was één van de twee in de 
federatie waarvoor hij het aanspreek-
punt was. Hij was dan ook lid van de 
pastoraatsgroep van onze kerk.

Tijdens de drukbezochte viering op 2 
juli in onze kerk nam Charles afscheid 
met een laatste korte maar gloedvolle 
overweging. Hij refereerde aan het 
evangelie van vandaag, waarin Christus 
de leerlingen opriep naar de mensen 

Nieuwkoop

- Lief en leed -

Overleden 
24 juni Ank Immerzeel-van Koert    56  jaar
6 augustus Leendert Hoogervorst    89 jaar
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te gaan en hen de vrede te wensen en 
te vertellen over het Rijk van God, de 
blijde boodschap, maar verder niets 
mee te nemen. Dat is alleen maar ballast 
en je hebt voor die zending niets méér 
nodig.
Op de vraag die hem veel wordt gesteld 
wat hij nou gaat doen gaf hij als ant-
woord: Geen idee! Hij gaat net als in het 
evangelie op weg zonder bagage. Hij ziet 
wel wat er op zijn weg komt.
De Horizon verzorgde de muzikale 
omlijsting en had op het eind nog een 
verrassing door in het slotlied een extra 
couplet in te lassen speciaal als bedankje 
voor Charles.

De voorzitter van de BCP sprak ook 
namens de pastoraatsgroep aan het eind 
van de viering de volgende woorden.

Beste Charles,

Na het lezen van het interview in Samen-
stromen is jouw loopbaan wat duidelijker 
geworden.
Wij, ik, kennen je vooral van de week-
endvieringen en de vieringen van de 
Eerste Heilige Communie en de senioren-
vieringen. Je wist de mensen/kinderen 
altijd te boeien. Vooral jongeren hadden 
je belangstelling. Dat uitte zich in de 
pelgrimsreizen en de musicals.
In de begeleiding wist jij heel goed te 
luisteren naar iedereen. Als er problemen 
waren zag jij dit als een uitdaging om tot 
een, voor alle partijen, goede oplossing te 

OPEN MONUMENTENDAGEN 
Onze mooie 
kerk is niet 
voor niets een 
Rijksmonu-
ment. De statige pastorie trouwens ook!
Op zaterdag 10 en zondag 11 september 
zijn er de landelijke 
OPEN MONUMENTENDAGEN.
Ook onze kerk doet daar aan mee en 
is dan open van 10.00 tot 17.00 uur op 
zaterdag 10 september en van 12.00 tot 
16.00 uur op zondag 12 september.

Behalve dat u het gebouw eens op uw 
gemak kunt bekijken is er ook een ten-
toonstelling ingericht van het werk van 
onze kerk kunstschilder, Leo van Klink. 
Hij heeft in de kerk de achtergrond 
bij het Mariabeeld in de Mariakapel 
geschilderd en de twee panelen aan het 
priesterkoor. Ook voor andere kerken 
van de federatie heeft hij mooie dingen 
gemaakt.
Zeker de moeite waard om te komen 
kijken. Natuurlijk kunt u naast het 
bekijken van de tentoonstelling en het 
kerkgebouw altijd een kaarsje opsteken 
bij Maria.
U bent van harte welkom.
Voor meer informatie kijk op: 
www.openmonumentendag.nl/
zoek/?srchLocation=Nieuwkoop

De BCP

Ingekomen stuk
Het was een echte dikke zomereditie 
van SAMENSTROMEN met voor ieder 
wat wils.
Bedankt redactie. Ik heb in de vakan-
tie (France) genoten van het blad. De 
“verpakking ” van Rob was weer een 
duidelijke boodschap. Heel fijn dat er 
zo’n goede rubriek is aangevuld. Ik hoop 
dat we nog vaak iets zullen vernemen, 
al blijven we onze aller pater Koster, zijn 
onvergetelijke verhalen, wel gedenken. 
De plaatjes en gedichten passen ook zo 
mooi.
En tot slot, wat is er weer veel werk ver-
richt voor de tentoonstelling in Noor-
den van Clara en Franciscus.

Met vriendelijke groeten 
Ann Spoelder

komen. Communicatie was daarbij erg 
belangrijk.
Wij bedanken je voor je oneindige inzet 
en wensen je mooie jaren toe met alleen 
die dingen doen waar je echt zin in hebt.
Zoals je weet zetten we elk jaar een vrij-
williger extra in de belangstelling. Jij was 
hier voor je werk, maar je krijgt toch een 
oorkonde voor je inzet namens de pasto-
raatsgroep en de BCP. En…. mocht je je 
vervelen, dan kun je altijd als vrijwilliger 
aan de slag. Charles, we wensen je alle 
goeds, geniet van je vrije tijd en bedankt 
voor alles.

Zij reikte Charles Horsthuis daarna de 
hier afgebeelde oorkonde uit, uiteraard 
vergezeld van een mooie plantenbak. 
Na afloop kwam bijna iedereen naar het 
parochiehuis. Het was een volle boel en 
gezellig. Iedereen kon hier Charles nog 
even de hand drukken. De doos die in 
de kerk en na afloop in het parochiehuis 
stond voor een persoonlijke bijdrage 
aan het afscheid, werd goed gevuld. 
Na de koffie kwam er nog een drankje 
op tafel en gingen de schalen met een 
snackje rond. De burgemeester was er 
tijdens de viering en dronk gezellig een 
pilsje mee na afloop. Ook hij bedankte 
Charles persoonlijk.

BCP en pastoraatsgroep
Diny Damen, Marjan Nijbroek, Charl 
van Veen, Wim Balvert, Rob Aupers, 
Wilma de Pater, Irma van Eimeren, Han-
nie Meijer, Martien van Dam en Liesbeth 
van den Broek

H. Clara parochie 
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Vanuit de pastoraatsgroep
De vakantieperiode is voor sommigen 
al voorbij en moet voor anderen nog 
beginnen. We hopen dat iedereen die al 
op vakantie is geweest, een fijne tijd heeft 
gehad. Voor degenen die nog gaan hopen 
wij op mooi weer. Wij, als pastoraats-
groep, hebben na een korte zomerstop 
weer zin om te  beginnen. De pastoraats-
groep van Nieuwveen en Zevenhoven zijn 
één geworden en we hebben al een aantal 
interessante vergaderingen achter de rug. 
Er staan mooie dingen te gebeuren in 
het tweede deel van het jaar; de parochie 
dag, de federatieweek en ook Het An-
ker begint. Kortom de kerk is volop in 
beweging.

Andre van Aarle, Jaap Aartman, Rosa 
van Mastwijk, Gerard Bader, Marian 
Berkhout, Diana Heemskerk en Miranda 
Voorend

Retraite
Het is al weer enige tijd geleden dat we 
in retraite zijn gegaan bij de 'Trappisten-
broeders' in Berkel-Enschot bij Tilburg, 
te weten 15, 16 en 17 juni. We werden 
hartelijk ontvangen in een prachtig kloos-
ter, kregen een eigen, eenvoudige, maar 
nette kamer en konden eigenlijk meteen 
meedoen met de vespers om 17.45 uur. 
Daarna konden we genieten van de maal-
tijd. Alles overigens vegetarisch.
De monniken leven volgens een vast 
ritme van bidden en werken. 
Elke dag kun je als gast ook meevieren. 
De gebedstijden; de nachtwake - de met-
ten (04.15 uur), het morgengebed - de 
lauden (06.30 uur), het ochtendgebed 
- de terts (07.30 uur), de eucharistie en 
middaggebed - de sext (11.30 uur), het 

namiddaggebed - de noon (14.30 uur), 
het avondgebed - de vespers (17.45 uur) 
en tot slot de dagsluiting - de completen 
(19.30 uur).
Tijdens het ontbijt én de warme maaltijd 
tussen de middag wordt er niet gespro-
ken, we aten in stilte. Het is niet voor 
niets een stilteklooster. Tijdens de avond-
boterham wordt er wel gesproken.
Tussen de gebedstijden door was er tijd 
en ruimte voor lectio devina en konden 
we ons bezinnen op psalmen o.l.v. diaken 
van Aarle. Tijd voor ontspanning was er 
ook genoeg, voor een wandeling, wat le-
zen, of een bezoek aan de kloosterwinkel. 
Al met al een prachtige spirituele ervaring 
die ikzelf voor geen goud had willen mis-
sen en hopelijk nog eens ga beleven. Ik 
denk ook gesproken te hebben namens 
diaken Van Aarle, Lies Pieterse, Karin 
Mulder, Nel Ammerlaan en Gerard Bader.

Marian Berkhout
 
St. Caeciliakoor
Ons koor kan nog even genieten van de 
mooie nazomer maar daarna gaan we 
er weer volop tegen aan. Op 4 septem-
ber zingen we samen met Canta Libre 
in Nieuwveen. Onze repetities gaan 
beginnen op 15 september om 19.30 

Nieuwveen

uur in Nieuwveen. Wij willen natuurlijk 
mooie vieringen verzorgen in onze beide 
parochiekernen. Hopelijk komen er veel 
parochianen meezingen en luisteren naar 
onze zang. Wij hebben er zin in. U ook? 
Graag tot ziens.

St. Caeciliakoor Nieuwveen-Zevenhoven

Canta Libre
Wij, de dames van Canta Libre zijn op 
6 juli uit eten geweest bij Zus & Zo. We 
hebben heerlijk gegeten, gedronken 
en natuurlijk veel gekletst en gelachen. 
Thea Dobbe en Lida de Groot deden 
een woordje en bedankten iedereen. We 
hebben weer mooie diensten met mooie 
liederen en gebeden in elkaar gezet. Ook 
Arnaud onze pianist en dirigent werd 
geprezen want zonder muziek geen koor. 
Helaas was hij op vakantie dus kon er niet 
bij zijn. We hebben getoast op net zo veel 
gezelligheid en net zo een goede samen-
werking als afgelopen jaar.
Wij hopen u te ontmoeten als wij zin-
gen want daar doen we het voor! Op 4 
september zingen wij samen met het St. 
Caeciliakoor. Die dag is het feest in de 
kerk, Dag van de Ontmoeting. Graag tot 
ziens.

Namens het Canta Libre koor, Ria Kennis

Kort gezegd

•  Heeft u ze al gezien, onze nieuwe misdienaars?  Denise Fransen en Roel van der 
Weijden, hartelijk welkom, we zijn heel erg blij met jullie.

• Vanaf 4 september kunt u koffie drinken na de Zondagsviering.
• 11 September is de startviering van het Heilig Vormsel in Nieuwveen. Tijdens de 

viering wordt het projectboek 'in Vuur en Vlam' uitgereikt.
•  18 September is de startviering van de Eerste Heilige Communie in Noorden.
• De voorbereidingen van de federatieweek van 2 - 9 oktober zijn in volle gang.
• Elke dinsdagmorgen is er een viering om 9.00 uur in de kerk. De eerste dinsdag 

van de maand is er koffie drinken na de viering in de pastorie.
•  Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u dit melden bij het secretariaat of bij dia-

ken Van Aarle. tel. (06)216 93 26
• In oktober kunt u ieder woensdagavond rozenkrans bidden.
• Hopelijk heeft u allemaal een mooie vakantietijd gevierd.

H. Clara parochie 
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Noorden

door diaken Van Aarle. De leden van 
de pastoraatsgroep houden contact met 
de verschillende werkgroepen die actief 
zijn in onze parochiekern en proberen 
daar waar nodig de werkgroepen te 
ondersteunen. Een aantal werkgroepen 
is momenteel (nog) niet actief. Voor die 
werkgroepen (maar ook voor de andere 
werkgroepen) zoeken wij betrokken pa-
rochianen die met ons aan de vitaliteit 
van onze kern willen werken.

Namens de pastoraatsgroep, 
Hans 

Martinuspenning
Ook dit jaar wordt de Martinuspenning 
uitgereikt aan een vrijwilliger, die zich 
belangeloos inzet voor onze parochie-
kern. De penning wordt uitgereikt na de 
viering op 13 november, wanneer
wij het St. Martinusfeest vieren. Kent u 
iemand waarvan u vindt dat hij/zij de 
Martinuspenning verdient, dan kunt u 
dit melden door een briefje met naam 
en reden van voordracht in de brieven-
bus van de pastorie te doen. U kunt ook 
mailen aan: ans.van.capel@ziggo.nl. Uw 
aanmelding kunt u doen tot 25 oktober.

Sint Martinus deelt mee…..
In de vorige St. Martinus deelt mee 
gingen we er nog vanuit dat we de 
buitenviering in de tuin van de pastorie 
zouden houden. Het grillige zomerweer 
noodzaakte ons binnen de muren van 
onze kerk te blijven. Velen van u zijn er 
daarna wel op uit getrokken voor een 
welverdiende vakantie. We gaan nu de 
draad weer oppakken met hernieuwde 
energie en vertrouwen in de toekomst.

Foto expositie
De tentoonstelling Clara en Franciscus 
heeft de hele zomer gasten naar onze 
kerk getrokken, met dank aan de vele 
vrijwilligers. Ook scholieren van de 
Antoniusschool hebben op 6 juli de 
tentoonstelling in drie groepen bezocht. 
Na de viering van zondag 28 augustus 
zal de tentoonstelling worden afgeslo-
ten. Diaken Van Aarle zal in de viering 
voorgaan.

Donderdag 8 september vindt in de 
kerk, in samenwerking met het team 
van de Antoniusschool, de openingsvie-
ring van het nieuwe schooljaar plaats. 
Elders in deze Samenstromen leest u 
daar meer over.

De pastoraatsgroep is vlak voor de zo-
mervakantie officieel op sterkte gebracht 
met de bevestiging door de bisschop 
van Hans Brouwer. Hij heeft al een half 
jaartje mee vergaderd om te proeven. 
Hans is geboren en getogen in Noorden 
en is actief als zanger bij Waimbaji, is 
cantor en lid van de avondwakegroep. 
Tijdens de vergadering van 4 juli zijn 
de taken binnen de pastoraatsgroep 
opnieuw verdeeld. In het inlegvel is het 
schema met de aandachtsgebieden van 
de pastoraatsgroepsleden afgedrukt. 

De pastoraatsgroep wordt voorgezeten 

Nationale Ziekendag
Dóór alles heen tóch het licht blijven 
zien... dát is de kunst! Voor ieder mens 
zijn er donkere dagen en dagen van 
licht. Dit geldt in het bijzonder voor 
mensen die langdurig ziek zijn of be-
perkingen hebben. 
Voor ouderen, alleenstaanden en voor 
hen die een groot verdriet te verwer-
ken hebben. Het valt niet altijd mee 
om lichtpuntjes te blijven zien. Dan 
is het fijn om familie en vrienden te 
hebben, die van je houden en met je 
meeleven. Op zondag 18 september 
is er ter gelegenheid van "Nationale 
Ziekendag" om 11.15 uur een mooie 
viering met gebeden, liederen en 
gedichten. We willen óók op zoek gaan 
naar lichtpuntjes. Pastor Hoogenbosch 
zal ons voorgaan. Na de viering is er 
koffie of thee met iets lekkers, zodat 
u met elkaar kunt napraten. U bent 
van harte welkom. Als u geen vervoer 
heeft, kunt u bellen naar Emmie en Jan 
Tersteeg.  
Tel.(0172) 40 93 83. 
  
Namens de Werkgroep Diaconie en 
Ziekenbezoek, Emmie Tersteeg  
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Uitje misdienaars 
Voor de zomervakantie is de groep mis-
dienaars uit Noorden op hun jaarlijks 
uitje geweest. Tijdens een viering hiel-
den zij een collecte en van de opbrengst 
is de hele groep gaan poldersporten in 
De Kwakel. De groep heeft het prima 
naar hun zin gehad. We moesten op 
verschillende manieren de sloten over. 
Met behulp van een vlot, touwen, een 
kabelbaan, banden enz. De bedoeling 
was om zo lang mogelijk droog te blij-
ven maar dat is natuurlijk bij niemand 
gelukt. We willen de mensen bedanken 
voor hun bijdrage aan ons uitje. 

Kennismaken met de werk-
groep Avondwake
Het overlijden van een dierbare is een 
ingrijpende en vaak (toch nog) onver-
wachte gebeurtenis in een gezin, familie 
of kennissenkring. Het is in onze 
parochiekern de mooie gewoonte om 
op de avond voor de uitvaart bij elkaar 
te komen om de overledene te geden-
ken. Om met elkaar herinneringen op 
te halen, te bidden en dankbaar te zijn 
voor wie de overledene was en wat hij 
of zij voor ons betekend heeft. De kerk 
is voor die samenkomst een mooie en 
sfeervolle plaats, ook voor degenen die 
daar minder vaak komen. De leden van 
de avondwakegroep proberen daarin 
een gastvrije rol te vervullen met zoveel 
mogelijk inbreng van de familie van de 
overledene. Soms heeft de overledene 
zelf al bij leven zijn of haar wensen 

ten aanzien van lezingen, gedichten of 
muziek op papier gezet. 
Zodra er bij de werkgroep een melding 
van het parochiesecretariaat binnen-
komt dat er een parochiaan is overleden 
en de familie prijs stelt op een avond-
wake, wordt er onderling overlegd wie 
er op die avond beschikbaar zijn. De 
werkgroep bestaat momenteel uit vier 
personen, die met z’n tweeën de avond-
wake voorbereiden en leiden. Er wordt 
een afspraak met de familie gemaakt 
om op huisbezoek te gaan. Tijdens 
dit bezoek, dat liefst zo snel mogelijk 
plaatsvindt, inventariseren we de even-
tuele wensen van de overledene en de 
familie en overleggen we met de familie 
wat wel of niet mogelijk is tijdens de 
avondwake. Daarnaast proberen we een 
luisterend oor te bieden aan de familie. 
 
Het is natuurlijk niet zo dat alles kan en 
mag tijdens een avondwake. Wij zijn te 
gast in het huis van onze Heer en als je 
kiest voor een avondwake in de kerk, 
moet je ook rekening houden met de 
regels die daar gelden. In de praktijk 
hebben wij daar echter nog nooit pro-
blemen mee ondervonden.

In de dagen tussen het huisbezoek en 
de avondwake geven wij de avondwake 
vorm in teksten en gebeden. Als het 
enigszins mogelijk is, proberen we de 
familie aan het woord te laten om hun 
dierbare te herdenken. Het is mooi om 
te zien en te horen dat dit bijna altijd 
lukt. Op het moment zelf wordt je blijk-
baar de kracht gegeven om dit te doen.

Wij als avondwakegroep vinden het 
elke keer weer bijzonder om op zo’n 
moment toegelaten te worden tot de fa-
miliekring en deel uit te mogen maken 
van het afscheid van een dierbare.

Passion 2017
De Passion, zoals ze jaarlijks op Witte 
Donderdag, door de EO op TV wordt 
uitgezonden zal  bij velen op het net-
vlies staan. Deze traditie is enkele jaren 

geleden door één van de koren uit de 
Federatie opgepakt. In navolging op 
het succes van Nieuwveen en Aarlan-
derveen willen we deze traditie graag 
voortzetten. Op 9 april 2017, zal deze 
worden opgevoerd door Waimbaji te 
Noorden. Het is hoog zomer en  de 
voorbereidingen voor de uitvoering 
van de Passion zijn in volle gang. Wil 
je graag meezingen of meespelen in het 
combo? In de volgende Samenstromen 
lees je hier meer over. 

- Lief en leed -

Gedoopt         
7 augustus      Bobbi v.d. Ploeg, dochter van Carla Tersteeg en Niels v.d. Ploeg

Overleden         
29 juli               Aart van Koert     80 jaar
7 augustus       Nel Splinter-Vermey    83 jaar             
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Koffie drinken op zondag
Met de veranderingen in de aanvangs-
tijden van de vieringen kwam bij de 
bcp toch een vraag bovendrijven. Hoe 
gaan we het doen met het koffie drin-
ken? Voor veel mensen is de Orange-
rie en de koffie op zondagmorgen een 
vaste pleisterplaats geworden maar 
koffie drinken om 12.30 uur, na de 
late viering? Dat lijkt ons wel wat aan 
de late kant. De koffie dan maar laten 
zitten? Dat zeker niet! Het samenzijn 
in de Orangerie blijft bestaan, in een 
weliswaar iets aangepaste versie. Na 
afloop van de viering van 9.15 uur is 
er gewoon koffie, zoals we gewend zijn 
maar dan wat vroeger. Wat we willen 
gaan doen rond de viering van 11.15 
uur is koffie drinken voorafgaand 
aan de viering. Er is dan inloop vanaf 
10.30 uur. Dat geeft iedereen ruim-
schoots de gelegenheid om even bij 
te praten om vervolgens gezamenlijk 
de viering bij te wonen. We willen 
deze verandering in laten gaan per 1 
september. Dan is de nieuwe Samen-
stromen uitgekomen en kan iedereen 
het gelezen hebben. 

Bijeenkomst parochianen
Het was een goed bezochte bijeenkomst 
in juni, toen voorzitter Dirk Janmaat de 
aanwezigen bijpraatte over alle lopende 
zaken in onze parochiekern. Als je op 
een doordeweekse morgen langs onze 
kerk fietst, lijkt het soms maar een stille 
bedoening. Niets is echter minder waar. 
Er wordt door velen ongelofelijk veel 
werk verzet, niet altijd zichtbaar maar 
toch. Dirk vertelde over de voorgeno-
men plannen om de glas-in-loodramen 

Zevenhoven

van de kerktoren te laten restaureren. 
Het een en ander zal in het najaar zijn 
beslag gaan krijgen. Voor een trouwe 
vrijwilliger, Jan van Veen, had Dirk de 
paaskaars bestemd. Hij is één van die 
mensen die onzichtbaar maar onmis-
baar, altijd zijn beste beentje voorzet. En 
dat is wat onze gemeenschap draaiende 
houdt!

Grotviering op 13 augustus
Op een rustige woensdagmiddag zat 
ik met Gerard in de kerk. Ik had met 
hem afgesproken dat we eens op pa-
pier moesten gaan zetten, wie er zoal 
verantwoordelijk zijn voor de grote 
verscheidenheid aan werkzaamheden 
voorafgaand aan de viering van Maria 
ten Hemelopneming. Het werd een 
ongelofelijk lange lijst.
Het aantal bezoekers van deze plechtige 
eucharistieviering, waarin hulpbisschop 
Hoogenboom van Utrecht en pastoor 
Glas voorgingen, was als vanouds 
enorm. Koor Caecilia zette zijn beste 
beentje voor in prachtige zang. We kun-
nen terugzien op een prachtige viering 
met goed weer op de koop toe. Om 
deze viering mogelijk te maken is de 
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inzet van vele vrijwilligers onmisbaar. 
Het zijn er te veel om op te noemen. 
Wij willen jullie hartelijk danken voor 
jullie onmisbare steun. Als een kleine 
blijk van waardering zijn de vrijwilli-
gers samen met bisschop Hoogenboom 
en pastor Glas uitgenodigd voor een 
broodmaaltijd voorafgaande aan de 
viering. Na afloop van de viering was er 
voor ieder die dat wilde koffie of thee. 
Velen hebben daar gebruik van gemaakt 
en bleven gezellig napraten. 

Stille werkers
Weet u wat ook zo’n groepje is, dat 
we vaak vergeten, als het gaat om een 
bedankje? De dames van de kopieer-
machine. Voor de viering bij de grot 
werden 600 boekjes gedraaid, geniet en 
gevouwen. Wellicht denkt u: nou, dat 
doet die machine toch allemaal, maar 
die zorgt alleen maar dat het papier 
eruit komt rollen. Dan komt het meeste 
werk, het nieten en vouwen, wat het 
mogelijk maakte dat u op 13 augustus 
allemaal een keurig verzorgd boekje in 
handen kreeg. Petra v.d. Berg neemt 
het leeuwendeel voor haar rekening, 
gesteund door Gerda Aartman en de 
dames Van Veen. Bij de vieringen van 
Revival komt Greet Epping om het werk 
te doen. De dames van de kopieer: een 
groepje dat u nooit aan het werk ziet. 
Denk er maar eens aan, als u weer eens 
een keurig verzorgd boekje in handen 
krijgt, hoeveel uren hier in zijn gaat 
zitten.

Een pastoraatsgroep voor 
Nieuwveen en Zevenhoven
Zoals in de vorige Samenstromen is 
vermeld is er overleg geweest tussen 
de pastoraatsgroepen van Nieuwveen 
en Zevenhoven. We hebben inmiddels 
diverse keren gezamenlijk vergaderd. 
Van beide kanten is dit als heel positief 
ervaren en hebben besloten met ingang 
van september voortaan gezamenlijk te 
vergaderen en als één pastoraatsgroep 
verder te gaan. We moeten nog een 
aantal concrete stappen maken en van 
elkaars werkwijze op de hoogte raken. 
Maar we hebben er zin in en denken 
dat het tot mooie resultaten zal leiden. 
Wel kunnen we best nog versterking ge-
bruiken. Vele handen maken licht werk. 

De zorg van de pastoraatsgroep is de 
vitaliteit van de parochiekern. De pas-
toraatsgroep coördineert verschillende 
pastorale projecten in Zevenhoven en 
Nieuwveen. Voelt u zich aangesproken 
en wilt u iets betekenen voor onze paro-
chiekern dan bent u van harte welkom 
om eens te praten over uw mogelijke 
bijdrage. 

Vitaliteit van de kerk 
Op 9 september is iedereen uit de 
federatie welkom om met elkaar na te 
denken over de vitaliteit van onze kerk. 
Onze bisschop Hans van den Hende en 
mevrouw Carola Schouten, lid van de 
Tweede Kamer voor de ChristenUnie, 
zijn uitgenodigd om ons te prikkelen 
met gedachten over een kerk die steeds 
kleiner wordt, maar wel een kracht is in 
de samenleving. 

De Petruskerk in Roelofarendsveen en 
de vrijwilligers daar verwelkomen ons 
vanaf 18.45 uur en om 22.15 uur sluiten 
we af met een glaasje en een hapje.

Startviering voorbereiding 
Eerste Heilige Communie
Al verschillende keren vinden de 
voorbereidingen voor de Eerste Heilige 
Communie in de parochiekernen Noor-
den, Nieuwveen en Zevenhoven geza-
menlijk plaats. Dit jaar is de startviering 
op 18 september in Noorden. Mochten 
er ouders zijn waarvan de kinderen niet 
benaderd zijn om deel te nemen aan 
deze voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie dan kunt u zich aanmelden 
bij Rosa van Mastwijk: rosavanmast-
wijk@gmail.com 

Startviering voorbereiding 
Heilig Vormsel
Op 11 september is de startviering voor 
het Heilig Vormsel. Dat is deze keer in 
Nieuwveen. Tijdens deze viering wordt 

het projectboek “In vuur en vlam” 
uitgereikt. Dit boek wordt gebruikt bij 
de voorbereiding op het vormsel. Vor-
melingen kunnen zich aanmelden bij 
Rosa van Mastwijk. Haar emailadres is: 
rosavanmastwijk@gmail.com

Het nieuwe rooster
Het nieuwe rooster met beurtelings een 
vroege en late viering op zondag is van 
start gegaan. Erg negatieve berichten 
hebben we niet gehoord. Natuurlijk is 
het even wennen voor iedereen. Maar 
de vroege vieringen van zondag 17 juli 
en zondag 7 augustus werden bijzonder 
druk bezocht. De late vieringen iets 
minder maar dat zal komende winter 
misschien wel net andersom zijn.

Jaap Aartman, Rosa van Mastwijk,  
pastor Marjo Hoogenbosch

ACTIVITEIT ORANGERIE
Dinsdagmiddag 13 september maken 
we een bloemstuk. Hiervoor heeft u 
nodig een rond schaaltje.
We beginnen om 14.00 uur, vergeet niet 
uw snoeischaar mee te nemen.
Wij vragen een bijdrage van € 7,50.  
U kunt zich opgeven bij Joke via:  
jokevtol@gmail.com of  
tel. (0172) 53 97 48.

Gerda, Joke en Gerda.

- Lief en leed -

Overleden 
27 juni    Harry van Noorden sr.
28 juni    Arie van Veen
13 augustus    Bep Vergeer – de Boer
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Weer aan de slag met elkaar
Met het aanbreken van september komt 
iedereen weer in beweging. De koren 
zijn begonnen met de repetities en het 
secretariaat is weer wekelijks geopend. 
Tegelijkertijd is er ook heel veel door-
gegaan in de zomer. Er is iedere zondag 
gevierd, ouderen en zieken zijn bezocht 
en het secretariaat heeft actuele za-
ken behandeld. De betrokkenheid van 
mensen en hun inzet maakt dat we kerk 
kunnen zijn in Hoogmade in het grotere 
geheel van de parochiefederatie.

Rooster van vieringen
De zomer begon met de wijziging van 
de aanvangstijden van de vieringen. 
Voor Hoogmade werd dat wekelijks 
een vaste tijd in combinatie met Rijp-
wetering en Oud Ade. Aanvangstijden 
die na een jaar weer zullen wisselen.  
Maar dat viel niet bij iedereen in goede 
aarde. Begin juni was er een bijeen-
komst in het Drieluik om er met elkaar 
over te praten. Daar werd afgesproken 
dat de pastoraatsgroep nogmaals zou 
overleggen met de pastoraatsgroep van 
Rijpwetering/Oud Ade om te zien of de 
aanvangstijden toch wekelijks konden 
wisselen. In dat overleg werd duidelijk 
dat Rijpwetering/Oud Ade daar op dit 
moment niet voor voelt. Echter de beide 
pastoraatsgroepen en het pastoraal team 
hebben afgesproken om in november 
aan de hand van een evaluatie de situ-
atie nogmaals te bekijken.

Vitaliteit van de kerk
De vitaliteit van de gemeenschap is de 
zorg van ons allemaal. Op 9 september 
willen we In de Petruskerk in Roelofa-
rendsveen met iedereen uit de federatie 
daarover nadenken. We hebben onze 
bisschop Hans van den Hende en mw. 
Carola Schouten, lid van de Tweede Ka-
mer voor de ChristenUnie, uitgenodigd 

Hoogmade/Woubrugge

om het gesprek daarover aan te zwenge-
len. De Petruskerk in Roelofarendsveen 
en de vrijwilligers daar verwelkomen 
ons vanaf 18.45 uur. Om 22.15 uur slui-
ten we af met een glaasje en een hapje.

Startviering voorbereiding 
Eerste Heilige Communie
De voorbereidingen voor de Eerste 
Heilige Communie gaan van start. Dit 
jaar zal dat voor het eerst gebeuren in 
het project “Het Anker”. Een deel van de 
voorbereiding gaat gebeuren op de an-
kerzondagen in Roelofarendsveen, maar 
een aantal activiteiten vindt ook plaats 
in Rijpwetering/Oud Ade en Hoogmade 
zelf. Op 2 oktober is de startviering in 
Hoogmade. Dan zullen de communi-
canten van Oud Ade/Rijpwetering en 
Hoogmade in de viering hun project-
boek ontvangen. 

Ouders die nog nadenken over de deel-
name aan de Eerste Heilige Communie 
en de voorbereidingen daarop, zijn van 
harte welkom op de informatieavond in 
de familieruimte van de Petruskerk op 
donderdag 1 september.

De pastoraatsgroep, Nico Koot, Con-
nie Koeleman, Alice Overdevest, pastor 
Marjo Hoogenbosch

Nogmaals: kerktijden
Veel jubileums de laatste tijd…
Een 50-jarig huwelijksfeest en zelfs een 
60-jarig huwelijksfeest.

Ook wordt er de komende tijd in de 
kerk van Hoogmade veel getrouwd.
De NIEUWE kerktijden, daar moet 
iedereen flink aan wennen.
We hebben met de pastoraatsgroep uit 
Rijpwetering en Oud Ade vergaderd. 
Eind september komen we weer bij 
elkaar, om de conclusie breed te trekken. 
We gaan bekijken hoe het in de andere 
kerken is verlopen. Wat ons betreft is 
een VAST tijdstip in ieder geval handig, 
zodat er minder vergissingen zijn. Wij 
hebben dus nu het tijdstip 11.15 uur 
en Rijpwetering 9.15 uur. Na verloop 
van tijd wordt dat gewisseld, zodat wij 
om 9.15 uur een viering zullen heb-
ben. Door een tekort aan priesters is dit 
de enige mogelijkheid om alle kerken 
open te houden. Het is even wennen, 
maar voor de vroege vogels is er dus 
een mogelijkheid om in Rijpwetering de 
kerkdienst bij te wonen.

Connie Koeleman,  
namens de pastoraatsgroep

Van misdienaar naar acoliet
 Al jaren zijn zij tijdens de eucharistie-
viering de rechterhand van de priester. 
Na als misdienaar in de mis te hebben 
gediend, hebben Oscar van Leijden en 
Zoë van der Meer de stap gemaakt naar 
acoliet. 
 
Na een heel gezellig trainingsweekend 
met misdienaars uit de gehele federatie 
op Vronesteyn (het huis langs de Vliet 
in Voorburg, waar de priester- en dia-
kenopleiding van bisdom Rotterdam is 
gevestigd), hebben Oscar en Zoë de af-
gelopen maanden al in de rol van acoliet 
de mis gediend. In deze rol begeleiden 
zij de jongere misdienaars, maar reiken 
zij ook de communie uit. 
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Binnenkort zal deze rol hen ook officieel 
worden toegekend en zullen zij in een 
eucharistieviering door pastoor Glas 
officieel worden geïnstalleerd als acoliet. 
Tevens zijn zij dan zichtbaar in hun 
nieuwe acolietenkleding.
Wij wensen Oscar en Zoë heel veel suc-
ces in hun nieuwe rol.

Mede namens pastoor Glas: Michel 
Volwater

Samenstromen
Nà verzending van de brief, omtrent de 
ontvangst van het blad Samenstromen, 
resteren helaas nog wat onduidelijkheden.
De aanleiding voor deze brief werd 
enerzijds ingegeven, vanwege de vraag 
of men nog steeds prijs stelt op ont-
vangst van het blad, teneinde verspil-
ling tegen te gaan en anderzijds om 
verspilling aan energie van onze trouwe 
bezorgers te voorkomen.
Tevens hebben wij u gevraagd om een 
extra jaarlijkse bijdrage van € 12,50, ter 
bestrijding van de aanmaakkosten.
Voor alle duidelijkheid zij nog vermeld, 
dat deze bijdrage op vrijwillige basis is.
Ook bij niet-betaling kunt u op verzoek 
toch Samenstromen blijven ontvangen.
Wanneer men echter informatie op an-
dere wijze verkrijgt, zoals bijvoorbeeld 
via de website of via het exemplaar, dat 
achter in de kerk ligt, wilt u dan aange-
ven, dat u het blad niet meer wenst te 
ontvangen via bezorging.

Voor de volledigheid vermelden wij 
hierbij het bankrekeningnummer, 
waarop u de vrijwillige bijdrage kunt 
overmaken: NL56RABO0123200105 ten 
name van H. Franciscus BCP Hoogma-
de-Woubrugge.

Beheercommissie Hoogmade-Woubrugge

Huwelijksjubileum 

Siem en Leny van Leijden  
60 jaar getrouwd

Theo en Riet van der Geest 50 jaar 
getrouwd

- Lief en leed -

Huwelijken
Op vrijdag 2 september om 14.00 uur is de huwelijkssluiting tussen
Sonja van Goozen en Mark van de Kooy
Op vrijdag 9 september om 14.30 uur is de huwelijkssluiting tussen
Marleen Elstgeest en Sjors Spaargaren
Op vrijdag 30 september om 13.00 uur is de huwelijkssluiting tussen
Claudy Verdel en David van der Laan

Wij wensen de bruidsparen veel geluk voor de toekomst.

GELOOF, HOOP EN LIEFDE

een kind
een pasgeboren kind

 
nieuw leven

 
uiting van liefde
teken van hoop

 
nieuwe kans op

geloof
in een betere wereld...
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Leimuiden/Rijnsaterwoude

Nieuws van het Kinder- en 
Tienerkoor 
Het koor heeft het seizoen afgesloten 
met een logeerpartij bij Boer Aad. Er 
is heerlijk gespeeld op de boerderij en 
met de koeien en kalfjes geknuffeld. 
Zwaaiend in de touwen van hooi-
baal naar hooibaal en met de skelters 
rondgereden. De Tieners hebben 
gezelschapsspellen gedaan en gewoon 
lekker gekletst, even niets hoeven, 
dat is ook fijn. Na een lekkere kom 
soep (gemaakt door oma Senne) met 
stokbrood zijn wij lopend (!) naar 
de kerk gegaan en hebben gezongen 
tijdens de gezinsviering, voorgegaan 
door pastor Vijftigschild. Het was 
een hele mooie gezinsviering. Na de 
viering hadden de moeders Monique 
en Anja een heerlijke barbecue klaar 
staan met allemaal lekkere dingen. 
Toen het schemerig werd, hadden 
Monique en Anja voor ons nog een 
avondspel. Letters zoeken en daar 
een woord van maken. Overal op de 
boerderij waren letters verstopt en het 
was natuurlijk een superlang woord: 
Robotmelkinstallatie! Daarna nog 
even gezellig bij het kampvuur en voor 
de Kinderkoorleden werd het toen 
wel tijd om hun bedje op zolder op te 
zoeken. De Tienerkoorleden bleven 
nog even zitten en met gitaren werd 
er rond het kampvuur gezongen want 
om 24.00 uur begon de verjaardag van 
Merel! De kinderchampagne kurken 
vlogen in het rond!  In de ochtend 
was er door Monique en Anja een 
heerlijk ontbijt verzorgd, met gekookte 
eitjes en verse melk. Daarna is er nog 
heerlijk gespeeld en 11.30 uur werd 
iedereen opgehaald. Het was een heel 
leuk weekend! 
Nieuwe leden zijn altijd welkom! Op 
17 september om 19.00 zingt het koor 

om bij ons mensen te komen wonen.
Doordat U mijn schuld droeg
mag ik als vergeven mens door het 
leven gaan.
Heilige geest, ik eer uw naam.
U bent altijd dichtbij.
U wilt mij troosten en leiden.
Dank U dat U er altijd bent.

Uit agenda van het Justitiepastoraat, 
2016

tijdens een gezinsviering in St. Jan de 
Doper en op vrijdag 23 september 
zingt het koor tijdens de Vredesviering 
in de Woudse Dom. 
De repetities starten weer op 23 au-
gustus. 

Voor meer informatie: Marina van 
Dam, tel.  (0172) 50 72 99.
                                                                      
Berichtje vanuit de 
pastoraatsgroep  
Vanaf september willen 
wij aan het begin van de 
viering in het weekend 
een kaarsje aansteken 
voor onze parochiaan/
parochianen die wij in die 
week verloren hebben.

“Onze Vader”   
Vader God, ik eer uw naam.
U hebt hemel en aarde gemaakt.
De hele wereldgeschiedenis houdt U 
in uw hand.
U bent heilig en vol liefde.

Heer Jezus, ik eer uw naam.
U hebt de hemel verlaten

Geniet van de mensen om je heen

Je bent heus niet alleen!

Zelfs in de bijbel staat geschreven,

Dat de leukste dingen in het leven,

Uit kleine dingen bestaan.

Geniet van de kleine dingen

Dat is wat je zei.

Want voor het weet,

Is alles

Voorbij…..
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Kliederkerk 3 juli
Met de zon die aan het eind van de 
ochtend doorbrak, is de derde Klie-
derkerk, de laatste van de pilot en deze 
keer in de St. Jan de Doper kerk, be-
zocht door 18 kinderen en hun ouders. 
Na het welkom in de kerk om 12.00 
uur uur werd het thema van David en 
Goliath geïntroduceerd met een potje 
touwtrekken. Hierna konden de kin-
deren lekker buiten, achter de pastorie 
en deels in de serre, samen ontdekken 
wat er allemaal in het verhaal gebeurt 
door verschillende maak- en doe-
opdrachten. 
Om ongeveer 13.00 uur kwamen we 
samen bij het eten van heerlijke ham-
burgers. En in het zonnetje duurde 
die gezellige maaltijd wat langer dan 
gedacht. Na het eten zijn we samen in 
de kerk naar het verhaal van David en 
Goliath gaan luisteren. En doordat de 
kinderen onder andere met ‘Goliath’ 
op de foto konden en een schild en 
een katapult gemaakt hadden, sloot 
het verhaal goed aan bij wat ze daar-
voor zelf gezien en gemaakt hadden.
Na deze proefronde van 3 Kliederker-

ken in de Dorpskerk, de Woudse Dom 
en de St. Jan de Doper, hebben de vrij-
willigers samen gezegd door te willen 
gaan. Voor volgend seizoen staan er 
dan met de drie kerken samen negen 
Kliederkerken in de planning. 

Namens het kernteam, Paul Smit

Uit even nadenken
Ik ga naar de kerk om rustig na te 
denken; denken is ook bidden.
Iets proberen is belangrijker dan com-
mentaar geven; de beste stuurlui staan 
aan wal.

Jan Boere

Peppelhofviering 
Vrijdag 9 september om 9.30 uur is er 
een  eucharistieviering in de Peppel-
hof. De voorganger is pastoor J. Glas.
 
Bij overleden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St. Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: (06) 235 777 58.
TIP: Noteer dit nummer in uw tele-
foonklapper!
 

- Lief en leed -

Geboren
26 juni     Eva, dochter van Vincent en Vera den Dubbelden-Koster. 

Overleden
27 juni Roos de Graaf     69 jaar    
29 juni Riet Aartman-Borst     87 jaar
07 juli Maria Kraan-Schols     50 jaar
10 juli Riet v.d. Voort-Wijfje    84 jaar
19 juli Pastoor Henricus Franciscus v. Zoelen  79 jaar
31 juli Rie v. Velzen-Schreurs    97 jaar   
05 aug. Wim van Velzen     72 jaar
 
Huwelijksjubilea
3 sept.         Dhr. B. Zandvliet en Mw. K. Zandvliet-Woudsma 40 jaar
11 sept.       Dhr. C. Blom en Mw. R. Blom-van Haaster  25 jaar
17 sept.      Koos en Yvonne Lunenburg-Mollers   40 jaar       
26 sept.      Marcel en Astrid v.d. Hoorn-Engele   25 jaar
29 sept.       Lau en Hannie v.d. Hoorn-Pijnaker             50 jaar
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Dinsdagmorgen 
13 september 9.30 uur Viering van 
woord en communie in Oud Ade. 
Voorganger is diaken A. van Aarle. Na 
de viering koffie op de pastorie.
27 september 9.30 uur. Eucharistie 
in Oud Ade. Voorganger is pastor B. 
Bosma.
Er is een communieronde op 6 en 20 
september.

Viering patroonsfeesten
In de viering op zondag 4 september in 
Rijpwetering wordt het patroonsfeest 
Maria Geboorte gevierd met mede-
werking van koor Joy.  En zaterdag 
1 oktober vieren we in Oud Ade het 
patroonsfeest van de H. Bavo in een ge-
zinsviering met de koren LOSZ en Joy.
Na beide vieringen is er gelegenheid 
voor koffie en ontmoeting. U bent van 
harte uitgenodigd.

Open monumentendag 2016
Het Open Monumentenweekend in 
het weekend van 10 en 11 september, 
heeft als thema ‘Iconen en symbolen’. 
Het is de dag of het weekend waarop in 
het hele land monumentale gebouwen 
gratis worden opengesteld voor het 
publiek en dit wordt al voor de 30ste 
keer georgani¬seerd.  In heel Nederland 
doen meer dan 4000 unieke monumen-
ten mee. 
Voor meer informatie zie: 
www.openmonumentendag.nl

De opengestelde monumenten in Kaag 
en Braassem kunt u vinden op www.
rondomkaagenbraassem.nl/open-mo-
numentendag   De beheerders vertellen 
u graag de verhalen achter hun prach-

Oud Ade/Rijpwetering

Onderhoud en actie H. Bavo 
kerk Oud Ade
De feestweek (9 dagen) van 24 juni 
tot 2 juli van Bavo In Actie is perfect 
verlopen. Geen enkel incident en alleen 
maar blije mensen. Mooi weer tijdens 
de Nautische Puzzeltocht op 5 juni, het 
festival ‘Bavo Open Air’ op zaterdag 25 
juni en het avondmaal (barbecue) op 
zondag 26 juni.

Natuurlijk begon de feestweek met 
een feestelijke eucharistieviering. Alle 
activiteiten zijn heel goed bezocht met 
zelfs op de laatste avond (zaterdag-
avond 2 juli de Boerenbruiloft) zo’n 400 
bezoekers. Eén van de hoogtepunten 
was natuurlijk de culinaire hoogmis (7 
gangen diner) op woensdagavond 29 
juni. Het diner was voortreffelijk. De 
koks van de zes restaurants uit Oud Ade 
of uit de nabije omgeving hebben een 
geweldige prestatie geleverd. Wat bij alle 
activiteiten opviel, en waar veel over ge-
sproken werd, was de geweldige sfeer en 

tige historische panden. Ga eens een 
kijkje nemen.  Bij mooi meer is het mis-
schien leuk om deze monumenten met 
een fietstocht aan elkaar te verbinden. 

De kerken van Oud Ade en Rijpwe-
tering  doen ook weer mee en zijn 
geopend zijn op zaterdag 10 september 
van 10.30 uur tot 15.30 uur. Wij nodigen 
u van harte uit. Onze vrijwilligers staan 
klaar om u te verwelkomen.

Gespreksgroep 30+/-
Op vrijdag 16 september is weer de eer-
ste bijeenkomst van de 30+/- groep na 
de vakantie. Van 20.15 uur tot 21.45 uur 
op de pastorie van Rijpwetering. Steeds 
wordt er een onderwerp over het geloof 
van de kerk besproken. Het is boeiend, 
gezellig en leerzaam. Je kunt die avond 
gewoon naar de pastorie komen. Maar 
eerst bellen, mailen of appen voor meer 
informatie mag ook.

Diaken André van Aarle

Nautische puzzeltocht, Foto: Natalia Vaneman
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de saamhorigheid om het met elkaar te 
organiseren en zo met elkaar te kunnen 
feesten voor het goede doel. Wat een 
enthousiaste en leuke reacties hebben 
wij mogen ontvangen.
Tijdens deze feestweek was de kerk 
zowel binnen als buiten prachtig door 
gekleurde verlichting en spotverlich-
ting. Werkelijk een fantastisch plaatje 
om te zien. Als verrassing op maandag-
avond 26 juni tijdens de meezingavond 
(A’meezing top 2000) heeft het actieco-
mité samen met de beheercommissie 
de Oud-Alkemade prijs 2016 mogen 
ontvangen. Een geweldige opsteker 
voor al het werk dat door het actieco-
mité en de beheercommissie parochie-
kern verricht is.

Na de feestweek (alle banken waren 
immers toch al uit de kerk) is de vloer 
geschuurd en daarna drie keer gelakt. 
Er is een ringleiding aangelegd (voor 
mensen met een gehoorapparaat) aan 
de gehele rechterkant van de kerk. Op 
donderdagavond 7 juli zijn de banken 
weer teruggeplaatst door zo’n 16 vrijwil-
ligers. Aan beide kanten zijn de laatste 
twee banken in de kerk weggelaten, dit 
om achter in de kerk meer ruimte te 
creëren voor het koffie drinken. Na alle 
activiteiten en het schuren van de vloer 

in de wijnkelder liggen. Mocht u nog 
iets willen bestellen, dat kan. U kunt een 
mail sturen naar bavoinactie@hotmail.
nl of contact opnemen met een van de 
leden van de BCP of actiecomité. 
De actie ‘Bavo In Actie’ was opgezet om 
extra geld binnen te halen om de kerk 
aan de buitenkant op te knappen. Het 
netto financiële resultaat door deze actie 
is € 29.000,- Totaal is er tot op heden € 
135.000,- voor het onderhoud ontvan-
gen. Een mooi bedrag waar we met z’n 
allen trots op mogen zijn.

Beheer Commissie Parochiekern en het 
actiecomité   

is er weer hard gewerkt door de dames 
van de schoonmaakgroep om alles weer 
tiptop in orde te maken. 

Wij hebben van heel mensen medewer-
king ontvangen en daarom gaat onze 
welgemeende dank gaat uit naar het 
pastorale team, pastoraatsgroep, spon-
soren, vrijwilligers en natuurlijk alle 
bezoekers die zo massaal aan alle activi-
teiten hebben deelgenomen. Want laten 
we eerlijk zijn, je kunt nog zoiets moois 
organiseren maar als er geen bezoekers 
komen lukt het niet. Voor wat betreft de 
wijnverkoop, we hebben nog een aantal 
dozen rode wijn (Cabernet en Merlot) 

- Lief en leed -

Huwelijk
Op vrijdag 16 september om half drie is in Oud Ade de huwelijkssluiting van Len-
nard van Leeuwen en Anita Schoenmaker.
Wij wensen het bruidspaar een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Overleden
25 juni  Cornelis Wilhelmus Roos   83 jaar
27 juni  Cornelia Maria van der Ploeg   92 jaar
5 juli  Leonardus Wilhelmus van Scheppingen  90 jaar
23 juli  Adriana de Haas- van Hameren   75 jaar
3 augustus Boudewijn Josephus Hoogenboom  95 jaar

Alle bruiden en bruidegommen, Foto: Natalia Vaneman

De Spiegel
Kijk als mens in de spiegel
elke dag, lach erin en denk je, 
wat ben ik een geweldig persoon op 
aarde.
Als mens ben ik er, om er wat moois 
van te maken

in de tijd, die ik krijgen mag! 
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Viering 8 september 19.00 uur 
Maria Geboorte 
Donderdag 8 september vieren we om 
19.00 uur het feest van Maria Geboorte. 
Voorganger is pastor Bosma en het 
Emanuelkoor zal zingen. Er is die och-
tend om 09.00 uur geen viering.

Koffiedrinken
We blijven, zoals u gewend bent dit jaar 
in ieder geval nog koffiedrinken op de 
eerste zondag van de maand. De vierin-
gen zijn dan om 9.15 uur.

18 september 11.00 uur 
Kermisviering Petruskerk
Dit jaar is er alweer voor de tiende keer 
een Kermisviering. 
Iedereen, jong en oud, is van harte 
welkom bij deze feestelijke viering aan 
het begin van de kermisweek. Wat is er 
nu mooier om de feestweek in eenheid 
en verbondenheid te beginnen met een 
sfeervolle viering. Het thema zal zijn:  
“U bent uitgenodigd!”.

Diaken A. van Aarle zal in deze speciale 
viering voorgaan en de muzikale om-
lijsting wordt verzorgd door de koren 
Cadans, Faith en Little Stars.
Voor de kinderen is er een kinder-
woorddienst en voor de allerkleinste 
kinderen is er crèche.

Trekt u iets oranjes aan om die eenheid 
en verbondenheid te laten zien?
Daarna gaan wij zoals ieder jaar onder 
de vrolijke noten van ‘De Accordeon-
Fanfare DAF’ o.l.v. Wim Loos naar het 
Noordplein, waar koffie, thee en limo-
nade klaar staan met iets lekkers erbij.

Anneke Rietbroek.

Nieuws vanuit de 
werkgroep kinderkerk 

Nieuwe leden en 
kindervieringen
De werkgroep heeft twee nieuwe leden 
mogen verwelkomen waar we erg blij 
mee zijn. 

Suzanne de Jeu en Daisy Tukker welkom. 

Kinderviering
Nieuw zijn de kindervieringen, de eerste 
viering is op 9 oktober. Bij deze vie-
ringen zijn alle kinderen van ongeveer 
twee jaar tot en met groep 3 welkom, 
samen met hun ouders. Veel kinderen 
zullen nog persoonlijk uitgenodigd 
worden. Helaas is de lijst met gegevens 
niet compleet. Dus mochten we iemand 
vergeten, bij deze ook de uitnodiging. 
De vieringen zullen aan de hand van 
vaste gebeden, liedjes en rituelen her-
kenbaar worden voor de kinderen. Er 

zal tijdens de viering een verhaal uit de 
bijbel centraal staan. De vieringen duren 
ongeveer 25 à 30 minuten. We hebben 
het initiatief genomen om deze vierin-
gen op te zetten. Hopelijk kunnen we 
er met de kinderen en de ouders mooie 
vieringen van maken. Bij vragen neem 
contact op of spreek ons aan, vragen en 
ideeën zijn altijd welkom. Wilt u voor 
uw kinderen een persoonlijke uitno-
diging ontvangen mail dan even naar 
familievieringen@hotmail.com. 

Programma
We hebben de vieringen en activiteiten 
voor de komende maanden even op 
een rijtje gezet.
11 september 2016 9.15 uur familievie-
ring
18 september 2016 11.15 uur kinder-
woorddienst tijdens de kermisviering
02 oktober 2016 9.15 uur familieviering
16oktober 2016 10.00 uur kindervie-
ring
27 november 2016 9.15 uur familievie-

Kermisviering 2015. Na de viering naar de koffie
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ring met de schoenendoosactie
24 december 2016 17.00 uur familie-
viering met crèche 
26 december 2016 14.00 uur kindje 
wiegen
Er wordt nog een tweede kinderviering 
gepland, die datum volgt nog.

Extra hulp
Met de twee nieuwe leden voor de 
werkgroep erbij zijn we in totaal met 
drie. Er is dus nog ruimte en behoefte 
aan één of twee nieuwe leden voor de 
werkgroep. Bij interesse horen we dat 
graag. Je kan ook aangeven als je alleen 
wilt ondersteunen bij bepaalde vierin-
gen. Alle hulp is welkom.
Joze Koot, 071-3318275 of via familie-
vieringen@hotmail.com

Gerarduskalender 2017
Hij komt er weer aan. De kalender is 
ook dit jaar weer te bestellen en wel 
bij mevrouw Corry van Beek, Kerk-
weg 18, Roelofarendsveen, telefoon 
071-3310315, email cmbeek@xs4all.nl. 
Kosten nog steeds € 6,75.
De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een scheur-
kalender met elke dag op de voorkant 
een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto; ‘elke dag 
een beetje spirit!’ Op de achterkant 
staan afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels  en infor-
matie over verschillende onderwerpen. 

Algemeen
Geslaagde bedevaart 
naar Brielle
Wat voor onze parochiefederatie al 
een traditie begint te worden, werd op 
9 juli nog maar weer eens bevestigd: 
deelname aan de nationale bedevaart 
naar Brielle. Er vertrok ’s morgens 
vanuit Roelofarendsveen weer een bus 
vol pelgrims naar de plaats waar de 
H.H. Martelaren van Gorcum her-
dacht worden. Een bijzondere gebeur-
tenis in dit Jaar van de Barmhartig-
heid was het openen door de bisschop 
van Rotterdam, mgr. dr. J.H.J. van den 
Hende, van de Heilige Deur van de 
bedevaartskerk. Aan een plechtige 

  
- Lief en leed -

Geboren
8 juli Kick Paulus Akerboom, zoon van Paul en Viola, broertje van Ras,  
Tom en Ole

Overleden
20 juni   Johanna Petronella Spruit-van Berkel   91 jaar 
26 juni   Petrus Adrianus Maria Straathof   82 jaar
27 juni   Cornelia Maria (Corrie) van der Ploeg  92 jaar
7 juli   Maria Petronella van der Zwet-Verbij  91 jaar
13 juli   Cornelia Anna Maria van der Zwet- Bakker 89 jaar
14 juli  Cornelis Petrus Bakker     56 jaar
19 juli  Johannes Leonardus Hermanus Zaad   91 jaar
21 juli   Adrianus Simon Bartels    73 jaar
29 juli  Martinus Petrus Maria Kuipers    63 jaar 
5 augustus Apolonia Johanna van der Starre-Hoogenboom 77 jaar
6 augustus Johanna Alida Maria (Annette) van Es   50 jaar
10 augustus Leonardus Cornelis Disseldorp   85 jaar

De kalender is bedoeld om elke dag 
goed te kunnen beginnen. De spreuk 
op de voorkant en de moppen, puzzels 
en informatie op de achterkant geven 
u aan het begin van de dag een positief 
gevoel. De kalender wordt elk jaar met 
zorg en plezier samengesteld door een 
uitgebreide redeactie van personeel en 
vrijwilligers rondom Klooster Wittem. 
De opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden georganiseerd 
(zie ook: www.kloosterwittem.nl of 
www.gerarduskalender.nl

Doordeweeksevieringen
Petruskerk
Iedere dinsdag en donderdag om 09.00 
uur m.u.v. donderdag 8 september
iedere woensdag om 07.00 uur.
Gogherweide
Iedere vrijdag om 09.30 
m.u.v. 23 september (kermis).
Zorgcentrum Jacobus
In verband met de verbouwing van de 
recreatiezaal is er alleen viering op 3 
september.

eucharistieviering, waarin de bisschop 
voorging, werd deel genomen door 
veel priesters uit het bisdom en daar-
mee ook door onze pastoor J. P. F. Glas. 
De dag werd verder gevuld met rozen-
kransgebed en een speciaal program-
ma voor de jongeren, de kruisweg en 
aansluitend een vesperviering met 
processie en pelgrimszegen. Net zoals 
in voorgaande jaren kan er gesproken 
worden van een geslaagde bedevaart. 
Mede door de inzet van pastoor Glas 
is het jaarlijks pelgrimeren naar Brielle 
voor onze parochies een traditie aan 
het worden, zoals dat bijvoorbeeld in 
het geval van Kevelaer al vele jaren het 

geval is. We hopen volgend jaar weer 
met een bus vol bedevaartgangers naar 
Brielle te gaan. 

Anneke Rietbroek

H. Franciscus parochie   



Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Gebedje

Mijn pennendoos is nieuw.
Mijn schoolagenda is nog helemaal leeg.
We zitten in een nieuwe klas bij een nieuwe juf.
Wat zal het worden dit jaar?
Zullen we samen veel plezier maken?
Zullen we veel leren over van alles en nog wat?
Zullen we samen leuke dingen doen?
Zal er niet te veel ruzie zijn tussen ons? 
Zal de juf lief zijn en niet te streng?
God, we willen er allemaal iets goeds van maken.
Help ons alsjeblieft.
Dan wordt het zeker een heel leuk jaar!

(Bron: Hoor je wat ik zeg? Kindergebeden – Kolet Janssen) 

En de winnaar is….

Vorige keer vroegen we jullie om de verschillen te zoeken in twee bijna dezelfde plaat-
jes. We kregen meerdere goede oplossingen van jullie binnen. Goed gedaan allemaal! 
Zoals jullie weten, kan maar één iemand winnen en deze keer is dat de 8-jarige Mandy 
van den Berg. Een hobby van haar is onder andere tekenen. Zij krijgt daarom een te-
kenblok en kleurpotloden zodat zij nog meer mooie tekeningen kan maken. Misschien 
ook één voor in Spraakwater? Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Prijsvraag

Er staat altijd wel een gedicht, gebed of verhaaltje in Spraakwater. Wij, de redactie, 
kiezen deze altijd uit en hopen dat jullie het net zo mooi vinden als wij. We weten dat 
natuurlijk niet zeker… 

Nu lijkt het ons leuk als jullie zelf een gedicht, verhaaltje of ge-
bed schrijven over iets wat jullie bezighoudt. Wil je iets schrijven 
over je huisdier, je hobby of over wat er allemaal gebeurt om je 
heen? Misschien heb je een mooie droom of is er iets gebeurt 
waar je over wilt vertellen? Het mag grappig zijn of juist heel 
serieus. Je mag het helemaal zelf weten. Dus klim in de pen en 
stuur het ons op: samenstromenspraakwater@gmail.com.

Misschien komt jouw verhaaltje, gebed of gedicht wel in de volgende Spraakwater en 
win je een leuk prijsje!

Geloofsvraag 

Helpt God mij met sporten?

Op de Olympische Spelen zag ik 

Usain Bolt een gouden medaille 

winnen. Voor hij aan de wedstrijd 

begon, maakte hij een kruisteken en 

wees naar boven. 

Bidt hij dan dat God hem helpt om 

te winnen? En doet God dat dan 

ook? Maar als de anderen in de 

baan ook bidden om te winnen, 

hoe moet dat dan? Kiest God dan 

iemand uit?

Je weet niet wat deze en andere 

sporters bidden. Ik denk niet dat ze 

God vragen om hen te laten winnen. 

Ze weten heel goed dat ze er zelf 

heel hard voor moesten trainen en 

dat ze in de wedstrijd hun best er-

voor moeten doen. Net als jij. Maar 

het laat wel zien dat ze geloven dat 

God dichtbij is in ons leven. En dat 

God in het begin is van alles, je in-

spanning, je blijdschap om de winst 

én de tranen om het verlies.

Deze sporters weten ook dat hoe 

hard ze ook lopen of hoe ver ze 

springen of hoe goed ze hockeyen, 

God boven ieder mens en zijn pres-

tatie uitgaat. 

Nee, God kiest niemand uit om een 

race te winnen. Integendeel Hij kiest 

álle mensen, ook jou en mij, om 

mee te doen in zijn Koninkrijk, waar 

je met liefde en barmhartigheid alles 

kunt winnen.

Pastor Marjo Hoogenbosch
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Omzien naar elkaar
Vluchtelingen in Kaag en Braassem

Nooit waren er op deze wereld meer mensen op de vlucht dan 
nu het geval is. Miljoenen vluchtelingen hebben  noodgedwon-
gen hun huis en land achtergelaten op zoek naar een veilig 
bestaan. Een situatie waar wij hier in Kaag en Braassem  direct 
weinig aan kunnen doen. 
Maar vluchtelingen die in Kaag en Braassem komen, kunnen we 
wél helpen.
In Kaag en Braassem  begeleidt De Driemaster hen vanaf het 
moment van binnenkomst, tot aan de integratie in de samenle-
ving. De Driemaster is het samenwerkingsverband van WIJ-
dezorg, Kwadraad en Participe. Samen verbinden zij allerlei 
voorzieningen op het gebied van welzijn, hulpverlening en zorg 
in Kaag en Braassem, waaronder dus ook de begeleiding van 
vluchtelingen.
Vrijwilligers en medewerkers van De Driemaster bieden begelei-
ding bij het participeren in de Nederlandse samenleving en on-
dersteunen hen bij de eerste stappen naar zelfredzaamheid. Ze 
helpen  vluchtelingen om een nieuwe toekomst op te bouwen. 
De Driemaster organiseert inloopspreekuur voor vluchtelingen. 
Vluchtelingen kunnen daar zonder afspraak terecht met hun 
vragen of dringende problemen.  
Op het spreekuur helpen ze met:
• het invullen van formulieren
• het aanvragen van toeslagen en zorgverzekering
• het inschrijven van kinderen op de basisschool.

Ook helpen zij bij vragen over juridische procedures, zoals gezins-
hereniging (zie voor meer info: website: www.dedriemaster.nu)

Impulsgroep diaconie  
(het hele verslag kunt u lezen op de website)

 
De kunst van het zorgen en loslaten

In samenwerking met de wijkverpleegkundigen en de mantel-
zorgconsulent van Kaag en Braassem wordt er in Huize Jacobus 
een serie avonden aangeboden voor naasten en familieleden 
die zorgen voor een langdurig zieke. Zinvol voor mantelzorgers 
van nu maar ook voor wie in de toekomst mantelzorg zal gaan 
geven.
Tijdens de avonden zullen er praktische tips worden gegeven 
voor de zorg waar u mee te maken kunt krijgen. Maar ook 
worden er handvatten gegeven om de balans te houden tussen 
wat u kunt en wat er van u wordt gevraagd als mantelzorger. 
De volgende onderwerpen komen aan bod: dagelijkse dingen, 
kunst van het zorgen en loslaten, rouwverwerking, til-technieken 
en de gevolgen van langdurige bedrust.
De avonden zijn op woensdag 28 september, 12 en 26 oktober, 
16 en 30 november, van 19.30 – 21.30 uur. Locatie Huize Jaco-

bus, Saskia van Uylenburchlaan 1.
Aanmelden kan tot 20 september op nr. 06 1398 4736 of 
t.ammerlaan@participe.nu 

 
Afscheid

Wat kijk ik terug op een prachtig afscheid! Eerst de mooie, een-
voudige vieringen in Nieuwkoop en de Petruskerk. Vieringen uit 
dankbaarheid. Dankbaarheid voor de dertig prachtige jaren die 
ik in de kerk heb mogen werken, waarvan de laatste zestien jaar 
in onze federatie. En na de vieringen de ontspannen en infor-
mele bijeenkomsten in het parochiehuis en in de familieruimte, 
waar zoveel mensen bij waren.

Iedereen persoonlijk bedanken gaat niet lukken; dan vergeet ik 
er velen. Daarom wil ik langs deze weg iedereen van harte be-
danken! In de eerste plaats voor uw aanwezigheid en uw goede 
woorden. Dat was voor mij het belangrijkste. Maar natuurlijk 
ook voor de vele kaarten, de bloemen en cadeaus. En niet te 
vergeten de vele giften en cadeaubonnen ter waarde van ruim 
€ 2000,-. Je zou er verlegen van worden. Ik ga er een goede 
bestemming voor zoeken!

Nogmaals iedereen heel hartelijk bedankt! Vrede en alle goeds 
voor u allen.

Charles Horsthuis

Clara & Franciscus federatie 
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Algemeen
In memoriam Henricus Franciscus

Van Zoelen

9 oktober 1936 - 19 juli 2016
Op 79-jarige leeftijd is na een langdurig ziekbed overleden H. F. 
van Zoelen, emeritus-pastoor van Leimuiden en Oude Wetering. 
De op 9 oktober 1936 te Zoetermeer geboren Van Zoelen was 
vrijwel zijn gehele priesterloopbaan werkzaam in de Rijn- en 
Veenstreek. Na zijn priesterwijding in 1964 kwam hij in 1966 
naar Hoogmade, waar hij parochieassistentie verleende en van 
waar uit hij in Tübingen en Münster een voortgezette theologie-
studie volgde onder de toenmalige professor Joseph Ratzinger, 
de latere paus Benedictus XVI. In Leiden studeerde hij tevens 
sociologie. Van Zoelen werd directeur van het Katholiek Sociaal-
Kerkelijk Instituut (KASKI), deken van Alkemade en later tevens 
van Zoeterwoude. Hij sloot zijn kerkelijke loopbaan af als pas-
toor van Leimuiden en Oude Wetering.

Niet links, niet rechts, niet conservatief en niet progressief. Henk 
van Zoelen werd liever niet in een hokje geplaatst. Als deken en 
pastoor wilde het nog niet zeggen, dat Van Zoelen blindelings 
volgde en preekte wat ,Rome’ voorschrijft. Hij vond dat hij voor 
een deel ook zelf kon bepalen op welke manier hij geloofde en 
op welke manier hij het geloof uitdroeg. Dat dit binnen zijn kerk 
niet op bezwaren is gestuit, moge blijken uit het feit dat Van 
Zoelen twee dekenaten in zijn portefeuille kreeg. Rome volgen? 
Natuurlijk, maar wel in grote lijnen. Ik heb een eigen geweten. Ik 
ben lid van de kerk, maar dat is niet alles. Rome is een compo-
nent die mijn handelen en denken beïnvloedt. Het is niet zo van: 
ik weet het niet meer, wat zegt Rome ervan?’, zei hij ooit.
Henk van Zoelen was een echte Rijnstreker, die zijn stempel op 
de rooms-katholieke gemeenschappen rond het Braassemer-
meer blijvend heeft gedrukt.

Hans van der Wereld

Dankbetuiging na het overlijden van 

pastoor Henk van Zoelen

Op 21 juni 2014 werd pastoor Henk van Zoelen getroffen door een 
verwoestend herseninfarct. Terugkijkend op deze twee jaar en de 
dagen rond zijn sterven en begraven, durf ik zeggen: het is goed 
zoals het is gegaan. Allebei geloven we dat God er in zal voorzien.
Velen van u hebben in de voorbije tijd aan hem gedacht, voor 
hem gebeden, hem geschreven en bezocht. En altijd betrok u 
mij erbij. Dat heeft ons samen geholpen om door te gaan.
De familie van Zoelen en ik zijn u dankbaar voor uw aandacht, 
gebed, betrokkenheid, uw kaarten, brieven, woorden van be-
moediging, troost en medeleven.

Moge de Barmhartige ook u tot kracht en vertroosting zijn en 
een bron van vertrouwen.

Abr. Vijftigschild, mede namens de familie van Zoelen

Margriet: veel dank en tot ziens!

Ons pastoraal team is het laatste jaar nogal “in beweging” 
geweest. Ruim een jaar geleden namen we afscheid van pastoor 
Walter Broeders, en vlak daarna van Anneke Beenakker. Net 
voor de vakantie volgde het afscheid van Charles Horsthuis. 
Maar daarnaast waren er ook andere zaken die ons troffen 
waarbij de val van Marjo Hoogenbosch vorig jaar en het overlij-
den van pater Dirk Koster bijzondere vermelding verdienen.  
Gelukkig mochten we bij het afscheid van Charles de komst van 
een nieuwe collega aankondigen: Heleen van de Reep die vanaf 
november ons team als pastoraal werkster zal komen verster-
ken. We kijken uit naar haar komst. 
Al met al was en is het niet gemakkelijk alles gaande te houden. 
Gelukkig mochten we in de tussentijd op hulp rekenen in de per-
soon van Margriet van der Zwaan. Vanaf februari is zij in onze 
federatie als pastoraal werkster actief geweest. Met enthousi-
asme en grote betrokkenheid heeft ze zich een half jaar in onze 
kernen ingezet! In het bijzonder was ze betrokken bij de kernen 
Zevenhoven en Hoogmade.  Maar daarnaast heeft ze in de hele 
federatie vele uitvaarten begeleid en was ze betrokken bij vele 
andere zaken die op haar pad kwamen. 
Vanaf deze plaats wil ik Margriet bedanken voor haar enthousi-
aste inzet en zeg ik graag “tot ziens”!

Pastoor Jack Glas

Lieve mensen

Velen van u hebben me niet leren kennen, maar voor de mensen 
waarmee ik wel contact heb gehad wil ik toch een woord van 
dank schrijven bij mijn afscheid. Half januari heeft de per-
soneelsfunctionaris van het bisdom mij gevraagd om in de 
Franciscus & Clara federatie bij te springen, omdat pastor Marjo 
Hoogenbosch een stap terug moest zetten, door het overlijden 
van pater D. Koster. Intussen is zij gelukkig zover dat ze haar 
zaken zelf weer waarneemt en trek ik me terug. 
Heel hartelijk dank voor het vertrouwen dat u me gegeven hebt, 
daardoor heb ik me gezegend gevoeld. Die dank betreft ook uw 
pastorale team: een team waar het goed mee werken is!
Mag het u allen goed gaan en wie weet tot ziens, ergens in de 
wandelgangen of waar onze wegen misschien kruisen. Een 
hartelijke groet en vrede en alle goeds,

Margriet van der Zwaan – Arends, pastoraal werker

Clara & Franciscus federatie 



  ROOSTER
HH. Petrus- & Pauluskerk 
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboorte-
kerk Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen 
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
3 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Th. van Steekelenburg  

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

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

zaterdag 
3 september

zondag  
4 september

10.00 uur
• Peuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Gezinsviering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre & Caecilia
• Nicolaasdag (kinderwoorddienst)
• Th. van Steekelenburg  

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Th. van Steekelenburg  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• Patroonsfeest Maria Geboorte  

(koffie na de viering)
• A. van Aarle  

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

zondag  
4 september

donderdag  
8 september  
Maria Geboorte

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Na de viering samenzijn in het 

Parochiehuis
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma  

donderdag  
8 september  
Maria Geboorte

zaterdag  
10 september

viering vervalt 
(is op zondag)

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• B. Bosma

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

zaterdag  
10 september

zondag  
11 september

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• Parochiaan  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Adrianusviering  

(koffie na de viering, crèche)
• J. Glas + A. van Aarle  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Startviering H. Vormsel Noorden-

Zevenhoven-Nieuwveen
• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• Gebedsleider  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse  

zondag  
11 september

zaterdag  
17 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas  

zaterdag  
17 september

zondag  
18 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Jubileumviering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• Startviering Eerste Heilige Com-

munie Noorden-Nieuwveen-Zeven-
hoven  

• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Glas  

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith + Cadans
• Kermisviering
• A. van Aarle  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Velthuyse  

zondag  
18 september

zaterdag  
24 september

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• Presentatie Vormelingen
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma  

geen viering 
(i.v.m. de kermisweek)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas  

zaterdag  
24 september

zondag  
25 september

11.15 uur
• Woord & Communieviering
• Presentatie Vormelingen Leimuiden en 

Langeraar (crèche, koffie na de viering)
• Spirit
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• B. Bosma  

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Parochiaan  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas  

zondag  
25 september

zaterdag  
1 oktober  
Federatieweek

viering vervalt 
(is op zondag)

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy & LOSZ
• Patroonsfeest H. Bavo (jeugdviering, 

na de viering koffie en limonade)
• B. Bosma  

zaterdag  
1 oktober  
Federatieweek

zondag  
2 oktober 
Federatieweek

geen viering 
(i.v.m. viering Parochiezondag in 
Langeraar)

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Parochiezondag H. Clara 

(koffie na de viering)
• J. Glas  

geen viering  
(i.v.m. viering Parochiezondag in 
Langeraar)

geen viering 
(i.v.m. viering Parochiezondag in 
Langeraar)

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• B. Bosma 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Woord & Communuie
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch  

zondag  
2 oktober 
Federatieweek

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

SEPTEMBER 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

Uitzendingen  
kerkradio H. Clara

Aarlanderveen
24 september 

Langeraar
18 september



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 
3 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Th. van Steekelenburg  

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

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

zaterdag 
3 september

zondag  
4 september

10.00 uur
• Peuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Gezinsviering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre & Caecilia
• Nicolaasdag (kinderwoorddienst)
• Th. van Steekelenburg  

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Th. van Steekelenburg  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• Patroonsfeest Maria Geboorte  

(koffie na de viering)
• A. van Aarle  

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

zondag  
4 september

donderdag  
8 september  
Maria Geboorte

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Na de viering samenzijn in het 

Parochiehuis
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma  

donderdag  
8 september  
Maria Geboorte

zaterdag  
10 september

viering vervalt 
(is op zondag)

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• B. Bosma

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

zaterdag  
10 september

zondag  
11 september

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• Parochiaan  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Adrianusviering  

(koffie na de viering, crèche)
• J. Glas + A. van Aarle  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Startviering H. Vormsel Noorden-

Zevenhoven-Nieuwveen
• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• Gebedsleider  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse  

zondag  
11 september

zaterdag  
17 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas  

zaterdag  
17 september

zondag  
18 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Jubileumviering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• Startviering Eerste Heilige Com-

munie Noorden-Nieuwveen-Zeven-
hoven  

• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Glas  

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith + Cadans
• Kermisviering
• A. van Aarle  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Velthuyse  

zondag  
18 september

zaterdag  
24 september

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• Presentatie Vormelingen
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma  

geen viering 
(i.v.m. de kermisweek)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas  

zaterdag  
24 september

zondag  
25 september

11.15 uur
• Woord & Communieviering
• Presentatie Vormelingen Leimuiden en 

Langeraar (crèche, koffie na de viering)
• Spirit
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• B. Bosma  

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Parochiaan  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas  

zondag  
25 september

zaterdag  
1 oktober  
Federatieweek

viering vervalt 
(is op zondag)

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy & LOSZ
• Patroonsfeest H. Bavo (jeugdviering, 

na de viering koffie en limonade)
• B. Bosma  

zaterdag  
1 oktober  
Federatieweek

zondag  
2 oktober 
Federatieweek

geen viering 
(i.v.m. viering Parochiezondag in 
Langeraar)

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Parochiezondag H. Clara 

(koffie na de viering)
• J. Glas  

geen viering  
(i.v.m. viering Parochiezondag in 
Langeraar)

geen viering 
(i.v.m. viering Parochiezondag in 
Langeraar)

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• B. Bosma 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Woord & Communuie
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch  

zondag  
2 oktober 
Federatieweek

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 PAROCHIESEPTEMBER 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 
3 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Th. van Steekelenburg  

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

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

zaterdag 
3 september

zondag  
4 september

10.00 uur
• Peuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Crèche
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Gezinsviering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre & Caecilia
• Nicolaasdag (kinderwoorddienst)
• Th. van Steekelenburg  

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Th. van Steekelenburg  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• Patroonsfeest Maria Geboorte  

(koffie na de viering)
• A. van Aarle  

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

zondag  
4 september

donderdag  
8 september  
Maria Geboorte

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Na de viering samenzijn in het 

Parochiehuis
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma  

donderdag  
8 september  
Maria Geboorte

zaterdag  
10 september

viering vervalt 
(is op zondag)

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• B. Bosma

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

zaterdag  
10 september

zondag  
11 september

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• Parochiaan  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Adrianusviering  

(koffie na de viering, crèche)
• J. Glas + A. van Aarle  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Startviering H. Vormsel Noorden-

Zevenhoven-Nieuwveen
• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• Gebedsleider  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse  

zondag  
11 september

zaterdag  
17 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas  

zaterdag  
17 september

zondag  
18 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Jubileumviering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• Startviering Eerste Heilige Com-

munie Noorden-Nieuwveen-Zeven-
hoven  

• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Glas  

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith + Cadans
• Kermisviering
• A. van Aarle  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• J. Velthuyse  

zondag  
18 september

zaterdag  
24 september

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor
• Presentatie Vormelingen
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma  

geen viering 
(i.v.m. de kermisweek)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas  

zaterdag  
24 september

zondag  
25 september

11.15 uur
• Woord & Communieviering
• Presentatie Vormelingen Leimuiden en 

Langeraar (crèche, koffie na de viering)
• Spirit
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• B. Bosma  

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Parochiaan  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas  

zondag  
25 september

zaterdag  
1 oktober  
Federatieweek

viering vervalt 
(is op zondag)

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy & LOSZ
• Patroonsfeest H. Bavo (jeugdviering, 

na de viering koffie en limonade)
• B. Bosma  

zaterdag  
1 oktober  
Federatieweek

zondag  
2 oktober 
Federatieweek

geen viering 
(i.v.m. viering Parochiezondag in 
Langeraar)

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Parochiezondag H. Clara 

(koffie na de viering)
• J. Glas  

geen viering  
(i.v.m. viering Parochiezondag in 
Langeraar)

geen viering 
(i.v.m. viering Parochiezondag in 
Langeraar)

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• B. Bosma 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Woord & Communuie
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch  

zondag  
2 oktober 
Federatieweek

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

SEPTEMBER 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, Bep Verdel en 
Marieke van Gelderen. 

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 9 (oktober 2016) kunt u uiterlijk 
op 12 september aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 30 september.

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
Tiener BBQ in Leimuiden
Op zondag 25 september is de jaarlijkse federatie BBQ voor 
tieners. We doen leuke spelletjes zoals je gewend bent van een 
Rock Solid programma voordat we de dag afsluiten met een 
BBQ.
We beginnen om 15.00 uur met het programma, om 20.00 uur 
is het programma afgelopen. Er zijn geen kosten verbonden 
aan deze dag. De dag is voor alle tieners van 10 tot 15 jaar 
uit de Clara en Franciscus federatie. Je kunt je opgeven bij je 
Rock Solid leiding of via FCBBQ@hotmail.com. 

WJD reis in Krakau 2016 
Op maandag 17 juli 2016 zijn wij vanuit Den Haag op onze 
pelgrimsreis gegaan. Wij waren met 183 pelgrims. Wij hadden 
3 bussen.  Ik had geen idee wat mij te wachten stond. Ik liet 
het wel op me af komen. In de 1e week zijn wij langs verschil-
lende plekken gegaan. Zo begonnen wij in Echternach. Daar 
bezochten we de kerk van de H. Willibrord. Onderweg in de 
bus werd er gekletst, spelletjes gedaan en geslapen. De 2e 
dag had bus 3 pech. Wij hebben toen 2 uur langs de kant 
gestaan. Gelukkig werd het er niet minder gezellig door. We 
hebben in de graskant verschillende spelletjes gedaan. Een-
maal in Eichstatt aangekomen konden we eten. We bleven 3 

Agenda   
2 september: Solid Friends in Noorden

2 september: Rock Solid in Aarlanderveen

4 september: Rock Solid+ in Aarlanderveen

16 september: Rock Solid in Noorden

16 september: Rock Solid in Aarlanderveen

25 september: Tiener BBQ in Leimuiden

30 september: Rock Solid in Aarlanderveen

nachten slapen in Eichtstatt. 
Op dag 3 gingen we naar het 
concentratiekamp Dachau. 
Daar hebben wij ook een vie-
ring gehouden. Was erg mooi 
en indrukwekkend. 
’s Middags zijn we naar 
een replica van het graf van Jezus 
geweest. ’s Avonds was er tijd voor een praatje en ge-
zelligheid. De volgende dag was een vrij rustige dag. Op dag 
4 gingen we naar Praag. We zouden eerst een viering doen 
in Prerov, maar door file lukte dat niet. Dus hebben we een 
viering gehouden op een parkeerplaats. ’s Avonds konden we 
vrij rondlopen in Praag. De volgende dag gingen we naar Kiel-
ce. Daar sliepen we 3 nachten in gastgezinnen. Ik vond dat 
eerst heel erg spannend, maar later viel dat wel mee en was 
het best leuk. Poolse jongeren hebben ons door Kielce rond-
geleid. Wij hebben daar een viering in een stadion gehouden. 
Er was ook een concert. Dat was onwijs gaaf en gezellig. Er 
waren in Kielce al zo’n 5.000 mensen uit verschillende landen. 
Op maandag 25 juli vertrokken we dan eindelijk naar Kra-
kau. Daar kregen we onze WJD tas. Wij sliepen met z’n allen 
in een school. De volgende dagen hadden we ’s ochtends 
catechese. ’s Middags konden we dan naar het centrum van 
Krakau. Daar waren verschillende festivals, eettentjes (waar je 
je bonnen voor het eten kon inleveren) en natuurlijk veel men-
sen uit alle landen. Dat was één van de mooiste dingen om 
te zien. Zoveel mensen op een plek voor hetzelfde geloof. Op 
zaterdag gingen wij slapen op een open veld. Dat was heel 
mooi en indrukwekkend om mee te maken. Ik heb daar ook 
de paus van dichtbij mogen zien. Dat was toch wel een gek 
moment, maar zo gaaf. Zondag sloten we af met een viering 
op dat veld. Super gaaf natuurlijk. Ik had deze reis voor geen 
goud willen missen. Over 3 jaar is het in Panama, als je kan 
ga er heen, want dit wil je niet missen.

Geschreven door Esther
       

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

 Jongeren BBQ        2016 

  

25 SEPTEMBER  2016 START 15.00  
EINDE  20.00         

St. Jan de Doper  
W. v.d. Veldenweg 24 
2451 BB LEIMUIDEN  
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