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Allerzielen in het Licht

Activiteiten Federatieweek

Ankerproject van start



Beste lezer, 

‘Kom mee…’, dat is het thema van de Federatieweek. Van 1 t/m 9 oktober staat een groot aantal activiteiten in het kader van samen 
ontmoeten, meevieren en meedoen. Deze maand trappen we dus af met een overvolle eerste week. Het volledige programma vindt u in dit 
blad. Ook in dit blad een aankondiging van versterking voor het pastoraal team. Heleen van de Reep zal vanaf november in onze federatie 
werkzaam zijn. Een welkome versterking, want door verschillende oorzaken moest al het werk verdeeld worden over een steeds kleinere groep. 
We rekenen erop dat ze snel haar draai zal vinden in onze federatie. In deze tijd van het jaar uiteraard ook aandacht voor Oogstdankdag 
en Allerzielen. Beide ‘evenementen’ zijn stevig verankerd in onze parochies en verdienen uw aanwezigheid. Dit zijn nog maar een paar 
onderwerpen die u tegenkomt in deze Samenstromen. Wij wensen u veel leesplezier op uw ontdekkingstocht door het blad.

Centrale redactie van deze uitgave, Marieke van Gelderen en Harry Veenman

Van de Redactie
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Ik ga al een paar jaar mee als reisleider 
naar Lourdes. 
Niet dat ik iemand ben, zoals een aantal 
medepelgrims, die voor de zoveelste keer 
mee wil gaan. Dat niet. Maar men vroeg 
mij of ik, toen de vorige reisleider er mee 
ophield, het wilde overnemen. Na enig 
nadenken en overleg met mijn vrouw (je 
laat haar wel een week alleen) heb ik het 
er op gewaagd.

Dit jaar voor de derde keer. Ik vind het ge-
weldig. Niet Lourdes alleen, alhoewel dat 
best indruk maakt, maar vooral wat betreft 
de mensen die ik samen met chauffeur 
Wim en pastor Bouke en/of pater Harry 
naar Lourdes mag brengen. 

Onderweg wat uitleg in kathedralen en 
over wat er te zien is. Altijd leuk om te 
vertellen. We doen ook quizzen, voor  
degenen die mee willen doen, om de reis-
tijd wat te bekorten. Wel een beetje in de 
geest van de bedevaart. Bijvoorbeeld  
2 voor 12 quiz, een variant van het spel-
letje op de TV met als opzoekboekje het 
pelgrimsboek, zodat iedereen al vast een 
beetje kan inlezen over Lourdes.

Het is gezellig in de bus. Je praat met 
elkaar, ontmoet elkaar, hoort vrolijke en 
minder vrolijke verhalen. Het doet goed 
als mensen je in vertrouwen nemen. Je 
hoeft geen oordeel te geven ook geen 
goede raad, al mag dat natuurlijk wel. Je 
hoeft alleen maar te luisteren. Het feit dat 

iedereen op weg is naar hetzelfde doel 
schept een band. Je hoeft je er niet in te 
storten, maar het mag wel. Je kunt het 
ook een beetje van de zijlijn bekijken wat 
er allemaal gebeurt. Of je nou vertelt of 
luistert of aan de zijlijn mee kijkt, je ziet en 
voelt het wonder van de bedevaart. 

Mensen laden zich op. Gaan met nieuwe 
energie weer naar huis, hebben hun ver-
velende dingen kunnen bespreken en bij 
Maria mogen laten liggen. Als je zegt dat 
je naar Lourdes bent geweest is de eerste 
reactie altijd een beetje sceptisch:  
“Nog een wondertje gebeurd?” 
En dan is mijn antwoord steevast:  
“Ja, elke dag.” 

Rob Aupers
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Dit is een opmerking die ik vaak hoor. 
Prima hoor. Het is de tijdsgeest. Bij mij 
komt dan altijd wel gelijk een aantal 
vragen naar boven. Ik denk bijvoorbeeld: 
Wanneer heb je zin? Hoe zie je kerk? 
Wat betekent geloof en kerk voor je? Wie 
draagt de kerk?

Wanneer mensen alleen naar de kerk 
gaan als ze zin hebben, dan gaan zij er-
van uit dat de kerk er altijd is en zal zijn. 
Als je het woordje “kerk” zou veranderen 
in het woordje “moeder” (of vader of ou-
ders), en er dan van uitgaat dat de relatie 
met moeder gewoon is. Gemiddeld. 
“Ik ga alleen naar moeder als ik zin heb”, 
dan merken we ineens dat de IK wel erg 
prominent naar voren komt. Want ook 
dan komt de vraag: Wanneer heb je zin? 
Hoe zie je moeder? Wat betekent moeder 
voor je? Moeder is er toch altijd?

Daarmee wordt eigenlijk al iets duidelijk: 
Kerk is niet iets waar je naar toegaat! Kerk 
is een familie waartoe je behoort. En dan 
komt de vraag: wil je dat ook zo beleven? 
Maar bovenal: wil je meewerken aan die 
familieband? Want het is wel de familie 
waarin wij de band met God in ons leven 
met elkaar vieren. Het is de familie waarin 
wij elkaar vertellen over God die ons leven 
stuurt, leidt en geeft. Het is de familie 
waar wij elkaar opvangen als er verdriet 
is. Het is de familie die openstaat voor de 
wereld om ons heen en ver weg. Wat een 
prachtige familie eigenlijk! Geen perfecte 
familie, maar wel prachtig.

Ik was in de zomer een week op vakantie 
in Overijssel. Op zondag wilden wij naar 
de kerk. Wij kozen voor een dienst van 
de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt in 
Hardenberg, waar bijna heel het dorp tot 
behoort. In dit (grote) dorp staan 4 kerken 
van dit genootschap. De kerk waar wij 
naar toe gingen heeft twee wijken onder 
haar hoede. Men is gewend om twee 
maal op zondag naar de kerk te gaan. 
Maar omdat het aantal gelovigen in die 
wijken zo groot is, heeft de kerkenraad 

besloten de diensten te verdubbelen naar 
twee ochtenddiensten en twee middag-
diensten. Wij gingen naar de dienst van 
11.00 uur. Het is immers vakantie en wij 
deden rustig aan. 

Wij troffen een afgeladen kerk aan. Gezin-
nen, 30ers, 40ers, maar ook tieners en 
jongeren en enkele mensen van hoge(re) 
leeftijd. Geen stoel was leeg in de kerk 
waar tegen de 700 mensen in konden. De 
gemeente zong uit volle borst; een beetje 
een strijd wie er kon winnen: het orgel of 
de zangstemmen. Een vlammende preek 
van de dominee. Gevouwen handen en 
gesloten ogen bij de gebeden (ahum, hoe 
kan je dat zien, hoor ik u zeggen). 

Na afloop sprak ik de dominee. Hij had er 
recht op te weten dat er een Paap in zijn 
kerk was geweest. En wat voor een Paap. 

Enthousiast hebben wij over onze kerken 
gesproken. De gemiddelde leeftijd bij 
hem in deze wijk was 29,7 jaar. De kracht 
was volgens hem dat het Evangelie volop 
gepreekt wordt. De relatie met God staat 
centraal. En die relatie is binnen de kerk-
gemeenschap op unieke wijze te beleven; 
de hele week. Maar ook dat de mensen 
de kerk zien als een gemeenschap, een 
familie waar je God kunt ontmoeten en 
waar je je steentje aan bijdraagt. En je 
gaat omdat je het wilt maar ook omdat je 
weet dat anderen het fijn vinden dat je er 
bent. Dat is nog eens een andere insteek: 
Ik ga niet naar de kerk als ik zin heb, maar 
ik ga naar de kerk omdat anderen het fijn 
vinden als ik er ben. 

Dat is pas vitaliteit. 

Andre van Aarle, diaken 

OVERWEGING Pastoraal
“Ik ga naar de kerk als ik zin heb”.
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Verdieping 
Ankerzondagen van start! 

Op de laatste zondag van deze maand zal de eerste ‘Anker-
zondag’ in Roelofarendsveen plaatsvinden. Een week later is 
dat het geval in Langeraar. In beide plaatsen zullen we op zes 
zondagen, verdeeld over het jaar, gezinnen gastvrij ontvangen 
met een aanbod van geloofsontmoeting en viering. In het Anker-
project zullen de eerste communicanten ook hun voorbereiding 
doen op het grote feest van de Eerste Heilige Communie. Ruim 
zeventig communicanten, broertjes en zusjes en hun ouders 
gaan deelnemen.

Vlak na de zomervakantie hielden we twee informatieavonden. 
Hier hebben we de keuzes die we als pastoraal team hebben 
gemaakt nogmaals gepresenteerd aan de ouders. Het Anker 
heeft twee pijlers. De eerste is dat we de voorbereiding op de 
sacramenten verbinden met de zondagsviering. De tweede pijler 
is dat we, voor zover mogelijk, het hele gezin verdieping van het 

geloof aanbieden. We 
gaan van start en zijn 
heel benieuwd naar de 
uitwerking. Het is een 
flinke investering, zowel 
van de gezinnen, de 
vrijwillige medewerkers 
als het pastoraal team. 
Niet alles zal vlekkeloos 
verlopen, hier en daar 
zal een aanpassing 
moet komen, maar we 
hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken.
De zondagsvieringen zijn de gewone parochie eucharistievierin-
gen van 11.15 uur waarbij ieder van harte welkom is. Wel doen 
we enkele aanpassingen met het oog op de kinderen.

Het Anker-kernteam

Als kleine jongen liep ik met m’n vader op zondagmiddag 
naar de dijk van de Nieuwkoopse polder, we hadden een 
goede verrekijker en vanaf de Hogedijk (vlak bij de Aarlan-
derveense kerk) kon je alle kerken rondom die polder goed 
zien; Nieuwkoop, Noorden, Zevenhoven, Nieuwveen en 
Langeraar. In de verte zagen we ook nog een kerk met 2 
torens, het was de kerk van Uithoorn. Die kerk staat er nu 
vervallen bij en heeft geen kerkelijke functie meer. Dan denk 
ik; hopelijk gebeurt dat niet met onze kerken. 
Naast dat onze kerken prima geschikt zijn om onze vieringen 
te doen, zijn ze beeldbepalend voor ons dorp. Ze horen bij 
de dorpen en bijna iedereen in een dorp (ook niet-katholie-
ken) wil dat ze behouden blijven.
  
In de beleidsnota die we 3 jaar geleden als bestuur van 
de H. Claraparochie hebben opgesteld, hebben we bij het 
onderwerp beheer en onderhoud vastgoed nog het volgende 
uitgangspunt geschreven; Zes kerken handhaven in zes 
kernen met bijbehorende kerkelijke voorzieningen!
Als er geen calamiteiten gebeuren en de parochianen blijven 
netjes hun kerkbijdragen betalen, dan zal dat waarschijnlijk 
wel lukken tot 2023. 

Maar wij als parochiebestuur zijn op dit moment ook bezig 
om verder te kijken dan dat jaartal. Doordat de inkomsten 
minder worden, moeten we nu onze reserves (spaargelden) 
al aanspreken om groot onderhoud te doen. Op basis van 
een meerjaren-onderhoudsplanning is door onze penning-

meester al een analyse gemaakt in welk jaartal die reserves 
op zijn. We buigen ons nu op de vraag: ‘Hoe kunnen we onze 
kerken behouden voor de volgende generaties?’  Zo heb-
ben we al afgesproken, dat de uitgaven die we doen ‘sober 
en doelmatig’ moeten zijn. En willen we op een slimme en 
goedkope manier de onderhoudswerkzaamheden uit laten 
voeren, zonder in te leveren op de kwaliteit van de uitvoering. 
Er zal ook worden bekeken of sommige werkzaamheden door 
vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden.

Daarnaast proberen we als parochiebestuur samen met de 
plaatselijke beheercommissies manieren te vinden om de in-
komsten op peil houden. Daarbij hopen we dat onze parochi-
anen er begrip voor kunnen hebben, dat we vaker aankloppen 
voor een gift.

Het bovengenoemde uitgangspunt (dat ik onderstreept heb) 
kunnen we alleen bereiken als we als  parochiegemeenschap 
met elkaar de schouders er onder zetten om onze kerken voor 
de toekomst te behouden.

Wij horen ook graag hoe onze parochianen hier over denken 
en misschien hebben sommige van jullie nog goede sugges-
ties voor behoud van onze kerken in de toekomst. Stuur of 
mail het dan naar het centraal secretariaat, Langeraarseweg 
90, 2461 CL Langeraar of info@claraenfranciscusfederatie.nl.

Namens het parochiebestuur, Sjaak Leliveld  

Bestuursnieuws H. Clara
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Clara & Franciscus federatie  

Vieren 

Vrijdagavond 9 september vulde de Petruskerk te Roelofarends-
veen zich met zo’n honderdvijftig mensen om met elkaar na te 
denken over de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap. Leden 
van beheercommissies, pastoraatgroepen, bestuur, medewer-
kers in vieringen, catechese of diaconie en ‘gewone’ parochia-
nen luisterden naar de gloedvolle betogen door bisschop Van 
den Hende en Carola Schouten, 2e kamerlid voor de Christen 
Unie. Bisschop Van den Hende hield ons voor om eerlijk te 
kijken naar hoe het met ons gaat, hoe ons geloof gestalte krijgt. 
Wat is er in onze gemeenschap vitaal en waar zijn we door de 
bodem gezakt. Hij vroeg ons om ons bewust te zijn van onze 
bronnen. Op de vraag hoe gaan we verder, is het antwoord dat 
vitaliteit begint in het hart, bij de bezinning op Christus in het 
geheel. En verder, verheug je op de talenten in de gemeen-
schap, heb oog voor de zwakken en zoek naar verbondenheid 
en solidariteit tussen de generaties.

Mw. Schouten vertelde een persoonlijk verhaal over haar kerk in 
de Rotterdamse wijk Spangen. Een verhaal van krimp én groei! 
Ze inspireerde ons met het aanhalen van het Bijbelverhaal van 
Gideon, (in het Bijbelgedeelte ‘Rechters’) om gewoon je twijfel 
uit te spreken en dat de vitaliteit van ons geloof niet afhangt van 
getallen, maar van het vertrouwen dat je geliefd bent door God 
de Vader.

De beide verhalen maakten het nodige los bij het publiek, 
getuige de vragen en de reacties in het nagesprek.

Voor ons als pastoraal team was dit mini-symposium een mooie 
vitaminestoot in het formuleren van het pastoraal beleid in onze 
parochiefederatie.

Pastor Marjo Hoogenbosch

KALENDER OKTOBER 2016

1 t/m 9 oktober  Zie pagina 7  van dit blad Federatieweek 2016 

4-11-18-25 oktober 19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif

4-11-18-25 oktober 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

5 oktober 19.30 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif

22/23 oktober  Kerken H. Clara Viering oogstdankdag

De vitaliteit van een kleiner wordende kerk

Muzikale omlijsting door koor Cadans

Mw. Carola Schouten

Een mogelijk antwoord door de bisschop Diaken van Aarle Pittige vragen uit het publiek
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“Na een overlijden spreken we alles nog 
een keer door met de vrijwilliger”, zegt 
Van Capel, “want een afscheid doet men-
taal veel met je. Daar staan echter mooie 
momenten tegenover. We ‘belonen’ onze 
vrijwilligers met een vrijwilligersdag, maar 
het mooiste cadeau krijgen ze van onze 
cliënten: dat ze worden toegelaten om 
aanwezig te mogen zijn in zo’n intiem 
stukje in de laatste fase van hun leven.”

Bedden 
Het Bijna-Thuis-Huis, de hospicewoning 
in Nieuwkoop, is opgericht in 1986 en 
was daarmee de eerste hospicewoning 
in Nederland. De huidige Hospicegroep 
Alphen-Nieuwkoop ontstond in 2008 uit 
een fusie. In Nieuwkoop zijn twee bedden, 
in Alphen aan den Rijn drie. Van Capel: 
“Soms zijn alle bedden bezet, soms is er 
niemand. Iemand die in een hospicewo-
ning wordt opgenomen, heeft een ‘termi-
naalverklaring’. Daarin wordt aangegeven 
dat de cliënt nog een levensverwachting 
heeft van maximaal drie maanden. Je 
kunt dus alleen worden opgenomen als je 
echt in de laatste fase van je leven bent 
gekomen.”

Hospicezorg
Joke van Capel uit Noorden is een van de 
drie coördinatoren van de Hospicegroep. 
“Als coördinator ben je het aanspreek-
punt voor de vrijwilligers, de cliënten en 
de familieleden”, vertelt ze. “Wij gaan met 
een cliënt in gesprek als hij of zij wordt 
aangemeld, wij trainen de vrijwilligers en 
wij zorgen voor een goede organisatie.”
Van Capel: “De wijkverpleging, het zie-
kenhuis, de huisarts of de familie kan 
iemand bij ons aanmelden. In veel geval-
len neemt de cliënt na het horen van het 

slechte nieuws zelf contact op met ons. 
Soms wil hij of zij ruim van tevoren al 
kennismaken met de Hospice en alles 
voor de terminale levensfase regelen. We 
proberen onze zorg zoveel mogelijk  af 
te stemmen met de betrokkene en diens 
familie of mantelzorgers en proberen in 
het gesprek zijn of haar wensen zoveel 
mogelijk centraal te stellen. Dit kan thuis 
als aanvulling op de mantelzorg, familie 
en thuiszorg en indien gewenst in een van 
onze hospicewoningen. Uitgangspunt is 
dat de mensen afscheid kunnen nemen 
op de manier zoals zij dat zelf willen, in 
een door hen gewenste en vertrouwde 
omgeving.”

Vrijwilligers
Voor de Hospicegroep werken ongeveer 
honderd vrijwilligers. Van Capel: “Dat 
varieert van mensen die de tuin van de 
hospicewoning bijhouden tot een grote 
groep zorgvrijwilligers. Dat zijn geen ver-
pleegkundigen want dat is de taak van 

“Als een cliënt vertelt dat hij nog graag een keertje aardbeien wil eten, dan gaat iemand die halen”, verzekert Joke van Capel, 

coördinator van de Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop. De wens van iemand in de laatste fase van zijn leven is voor de vrijwil-

ligers van de Hos-picegroep enorm belangrijk. “Dat intermenselijke contact. Dat is wat ze zoeken.”

de thuiszorg. Maar een zorgvrijwilliger 
kijkt bijvoorbeeld wel of iemand goed in 
bed ligt, zorgt voor het eten en drinken 
en heeft de tijd om rustig in de nabij-
heid te zijn. Ook hebben we vrijwilligers 
die boodschappen halen. Als een cliënt 
vertelt dat hij nog graag een keertje 
aardbeien wil eten, dan gaat iemand die 
halen.”

De zorgvrijwilligers werken per week 
maximaal twee dagdelen van vier uur. 
’s Nachts zijn zij niet aanwezig, want 
dan is de nachtzorg er. Van Capel: 
“Met z’n allen proberen we het verblijf 
in de hospicewoning voor de cliënt zo 
aangenaam mogelijk te maken. Dus de 
wensen zoveel mogelijk te vervullen. Alle 
vrijwilligers werken vanuit hun hart. Dat 
intermenselijke contact, dat is wat ze 
zoeken.”

Meer informatie: 
www.hospicegroepalphennieuwkoop.nl

De ontmoeting  

Hospice biedt afscheid zoals 
de mensen het willen 

Door Tom Zuijdervliet

‘Alle vrijwilligers werken vanuit hun hart’

Joke van Capel bij het Bijna-Thuis-Huis in Nieuwkoop. “Uitgangspunt is dat de mensen 
afscheid kunnen nemen in een vertrouwde omgeving.”
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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,-. 

Aanmelden bij info@claraenfranciscus-
federatie.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 
kledingstuk dat u niet meer draagt mee. 
Bij twijfelachtig weer: Jeanne Oudshoorn 
(071) 501 23 42 of (06) 11 39 77 45.

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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Marialof
Het begint een begrip te worden in 
onze federatie. Twee keer per jaar 
wordt dit in de Mariamaanden mei 
en oktober in de Petrus en Paulus-
kerk te Aarlanderveen georganiseerd. 
Een rustmoment in een anders vaak 
hectisch leven. Een moment van stilte 
om: te luisteren naar, te bidden tot en 
het aanbidden van de Heer. Maar ook 
een moment om samen te zingen uit 
dankbaarheid dat Maria ooit ja heeft 
gezegd tegen de boodschapper van 
God. Ja gezegd heeft om de moeder te 
willen zijn van Zijn Zoon. 
En natuurlijk dankbaar ten opzichte 
van Jezus, die ja zei tegen de Vader. 
Ja ik geef mij zelf helemaal zodat alle 
mensen een weg hebben naar mijn en 
hun Vader.
Dit allemaal met Zijn moeder als 
leidraad. Maria de grote middelares, 
Maria de moeder, Maria onze voor-
spraak bij God.

Een ieder is ook dit najaar weer van 
harte uitgenodigd om op zondagavond 
(19.00 uur) 16 oktober te komen naar 
Aarlanderveen in de Petrus en Pau-
luskerk om samen het Marialof mee te 
ervaren. 

Het kerkhof in Aarlanderveen
Het kerkhof achter onze kerk bestaat 
sinds 1822. Er zijn verschillende rui-
mingen, uitbreidingen en herinrichtin-
gen geweest. Dit jaar zijn er 90 graven 
geruimd. Sommige families kozen 
voor herbegraven of crematie. De 2 
verzamelgraven van eerdere ruimingen 
zijn verplaatst. Alle overleden parochi-
anen liggen nu op één plek, naast het 
Mariabeeld.
Na het ruimen van de graven wilde 
de B.C.P. tevens van de gelegenheid 
gebruik maken om het kerkhof  te 

Aarlanderveen

renoveren. In plaats van zand meer 
groen. Dit is gerealiseerd door een 
vijver te graven en gras in te zaaien 
en bomen te planten. De hoge heg 
aan de voorkant is vervangen door 
een nieuwe lage heg. Het  terrein bij 
de urnenmuur is opgeknapt en er 
is een strooiveldje aangelegd. Ten 
behoeve van het tuinonderhoud is 
extra elektriciteit aangelegd. Er zijn 
tegelpaden bij gekomen en hardstenen 
bankjes geplaatst. U vindt er ook een 
bloementafel met een waterkraan en 
bij het Mariabeeld de mogelijkheid om 
een kaarsje te branden. Het bos aan de 
zijkant is gesnoeid en er is een graspad 
ingezaaid.

Het kerkhof heeft op deze manier een 
meer landelijke uitstraling gekregen, 
een oase van rust en een prachtige plek 
om onze dierbaren te herdenken.
Maar.... de beheercommissie is nu op 
zoek naar mensen die kunnen helpen 
om het kerkhof te onderhouden.
Wij hebben een aantal enthousiaste 
tuinmannen maar er is dringend be-
hoefte om deze groep uit te breiden. 
De vraag van de tuinmannen en de 
B.C.P. is nu: “Wilt  u een vak op 't 
kerkhof ‘adopteren’ en bijhouden? Wilt 
u gras maaien? Wilt u dit alleen doen 
op de tijd wanneer het u uitkomt of 
wilt u het op een vaste dag, of samen 
met de tuinmannen?” Alles is moge-
lijk.

De B.C.P. zoekt enthousiaste men-
sen, jong of oud, man of vrouw, met 
groene vingers. Heb je geen verstand 
van tuinieren maar wil je het leren? De 
tuinmannen willen je graag wegwijs 
maken. Wie interesse heeft, bel naar 
Wim Hijman, tel. (0172) 57 31 13.

Tot slot nog een verzoek:
Het zou prettig zijn als iedere bezoeker 
op ons kerkhof het afval in de juiste 
container wil doen.

In de groene container het groenafval, 
in de grijze container het restafval. 
Dit is niet alleen beter voor het milieu 
maar voorkomt ook dat de gemeente-
lijke reinigingsdienst de bakken niet 
wil legen. Bij voorbaat dank.

De B.C.P., Petra, Wim en Ans

Kinderkerk
Op zondag 11 september was de eerste 
kinderkerk  na de vakantie. We zijn 
begonnen in de nieuwe samenstelling 
van de werkgroep. Voor de vakantie 
hebben we afscheid genomen van 3 
werkgroepleden. De werkgroep bestaat 
nu uit: Annemieke Lek, Sandy Beckers, 
Esther van der Salm, Antoinet van der 
Hoorn, Sandra de Jong en Jessika Ze-
venhoven. Annemieke en Sandy doen 
dit inmiddels 6 jaar en Jessika is er net 
bij gekomen. Lijkt het je leuk om onze 
werkgroep te komen versterken? Kom 

- Lief en leed -

Huwelijksjubileum: 
29 oktober  Loek en Deborah Verhage - Koeleman   40 jaar getrouwd

Overleden: 
20 augustus Theodorus Hendricus Clemens  69 jaar
26 augustus Hendricus Jacobus Anthonius Touw  65 jaar
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dan tijdens de viering gerust een keer 
mee naar ’t Achterom.

We hebben deze keer een verhaal 
gelezen over Rinke. Zij speelde in een 
toneelstuk op school schaapje nummer 
9. Ze had geen tekst om op te lezen 
en ze mocht alleen maar blaten. Ze 
schaamde zicht rot en dacht: “Ik piep 
er tussen uit, niemand zal mij missen.” 
Maar de juf kwam haar zoeken, want 
zonder Rinke was de kudde niet com-
pleet. We hebben aandacht besteed aan 
iemand die kwijt is of gemist wordt. En 
de blijdschap die het geeft als iemand 
weer gevonden is of terugkomt.

Volgende keer is de kinderkerk op 
zondag 20 november om 11.15 uur. 
We gaan er weer een leuke viering 
van maken. Alle kinderen vanaf 4 jaar 
die op de basisschool zitten zijn van 
harte welkom. We hopen jullie op 20 
november te zien.

Werkgroep Kinderkerk

Allerzielen in het Licht
Op woensdag 2 november willen wij 
de dierbaren die ons recentelijk, maar 
ook zij die ons door de jaren heen zijn 
ontvallen, gedenken tijdens een eucha-
ristieviering. Net als vorig jaar willen 
wij dit doen door met elkaar Allerzie-
len in het Licht te zetten.

Pastor Bosma zal vóór aanvang van de 
eucharistieviering in Aarlanderveen de 
begraafplaats aan de Westkanaalweg 
in Ter Aar bezoeken om de graven te 
zegenen en met elkaar te bidden. Om 
18.00 uur zal hier gestart worden met 
een kort samenzijn bij de aula van de 
begraafplaats. De begraafplaats zal 
sfeervol aangekleed worden met vuur 
en fakkels.

Om 19.00 uur begint de viering van 
Allerzielen in onze parochiekerk te 
Aarlanderveen. Tijdens deze viering 
zullen alle gestorvenen herdacht wor-
den, met speciale aandacht voor die-
genen die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen. Hun nabestaanden zullen 
het kruisje van hun overledene krijgen 
dat achter in de kerk hangt.

Na afloop van de viering willen we 
met elkaar naar de pastorietuin en de 
begraafplaats achter de kerk gaan. Ook 
hier zal alles sfeervol worden verlicht 
met vuur en fakkels. We zullen met 
elkaar bidden en pastor Bosma zal 
ook hier de graven en de urnenmuur 
zegenen.

Zowel bij de begraafplaats in Ter Aar 
als bij de kerk in Aarlanderveen kunt u 
grafkaarsen kopen.

Na de viering heeft u de mogelijkheid 
om met elkaar samen te zijn en na te 
praten in 't Achterom. Daar zal, met 
gepaste muziek op de achtergrond, 
koffie en thee geschonken worden. Wij 
willen u dan ook van harte uitnodigen 
om na de viering naar 't Achterom te 
komen.

H. Clara parochie 

Dopen
Dit jaar is er nog één keer gelegenheid 
uw kindje te laten dopen: zondag 11 
december om 13.00 uur.
Voorbereidingsavonden zijn op  
dinsdagavond 22 november en maan-
dagavond 28 november. Aanvang van 
de voorbereidingsavonden is om  
20.00 uur.

 

Een mens wordt geboren

Een mens wordt geboren,
het grootste wonder van het leven.
Hij leert lachen en lopen, huilen en hopen,
leert te ontvangen en te geven.

Een mens wordt geboren,
om aarzelend op pad te gaan. 
Op zoek naar bijzondere dingen,
leert ze te zien en te verstaan.

Een mens wordt geboren,
om beide handen te reiken.
Om samen mens te zijn, met groot en klein,
met blank en zwart, armen en rijken.

Een mens wordt geboren,
om steeds weer te kiezen
tussen goed en slecht, jij en ik,
vrienden winnen en zichzelf verliezen.

Een mens wordt geboren,
teer, hulpeloos, angstig, klein.
Groeit op om eens als volwassene,
zelf getuige van dat wonder te zijn.
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Langeraar

De pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep is een orgaan dat 
in iedere parochiekern voorkomt. De 
leden zijn door de bisschop benoemd en 
samen met het pastoraal team dragen zij 
de verantwoordelijkheid dat al het pas-
torale werk in de parochiekernen goed 
verloopt en zich ontwikkelt. Zij zijn de 
rechterhand van de pastores. Vanuit het 
pastorale team draag ik de zorg voor 
Langeraar samen met de pastoraats-
groep. De pastoraatsgroep van Lange-
raar is vernieuwd en zij stellen zich aan 
u voor:

Ik hoef mij bijna niet voor te stellen 
denk ik, maar ik ben Harry van der 
Hoorn en ik draag de Adrianus een 
warm hart toe. Ik zit in het laatste jaar 

van mijn tweede termijn van de pasto-
raatsgroep. Ik ben erg blij dat er zoveel 
jonge gezichten staan op deze foto, die 
een zekerheid zijn voor een goed con-
tact tussen pastores en parochianen. 

Ik ben Patrick Touw, 42 jaar en geboren 
en getogen in Langeraar. Sinds twintig 
jaar ben ik getrouwd met Halina en 
samen hebben we twee kinderen. Ik 
doe pas sinds 2015 aan vrijwilligers-
werk in onze kerkgemeenschap nadat 
ik gepolst ben om de pastoraatsgroep te 
versterken. Na een aanloopperiode ben 
ik vanaf september 2015 officieel lid. Ik 
hoop samen met de andere pastoraats-
groepsleden een aanspreekpunt voor 
iedereen te kunnen zijn en zo eventuele 
problemen, opmerkingen en/of aanmer-
kingen mee te nemen naar de vergade-
ringen. Zo blijft Langeraar een fijne en 
goede geloofsgemeenschap en kijken wij 
vooruit naar de toekomst; het zal geen 
gemakkelijke toekomst zijn.  Daardoor 
was het geen moeilijke keuze om mij als 

vrijwilliger op te geven.

Ik ben Marleen den Haan en getrouwd 
met Ton. Wij wonen aan de Geerweg. 
Wij hebben vier kinderen die allemaal 
in Langeraar wonen. Wij zijn trotse opa 
en oma van acht kleinkinderen. Ik heb 
een aantal jaren de misdienaars begeleid 
en ik was lid van de werkgroep vorm-
selvoorbereiding. Ik doe al vele jaren 
kerkwerk (schoonmaken van de kerk) 
en koffie inschenken na de viering. In 
2010 werd ik gevraagd voor de pasto-
raatsgroep en in september 2014 is mijn 
2e termijn ingegaan. Mijn motivatie 
om dit te doen is: Het pastoraal team 
kan het niet alleen en wij moeten het 
met elkaar doen. Daarom is het belang-
rijk dat er binnen de parochiekernen 
altijd mensen zijn die een klankbord 
willen zijn voor de mensen, maar ook 
voor het pastoraal team. En zo blijven 
wij bouwen aan onze geloofsgemeen-
schap. Verder is het heel belangrijk om 
transparant te zijn en de mensen van 

Van links naar rechts Eva Rademaker, Agnes van Schie, Harry van der Hoorn, Diaken Van Aarle, Patrick Touw en 
Marleen den Haan
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- Lief en leed -

Overleden
16 augustus Theodora  Cornelia van Scheppingen-Colijn  83 jaar
29 augustus Hendricus Jacobus Antonius Touw   65 jaar

onze gemeenschap te betrekken om mee 
te helpen dit in stand te houden en het 
liefst uit te breiden. 

Ik ben Eva Rademaker-van Klink, 32 
jaar en getrouwd met Roland. Samen 
hebben we vier kinderen gekregen. Als 
kind ben ik opgegroeid in Langeraar en 
nog steeds wonend en werkzaam in dit 
mooie dorp. Wij voelen ons betrokken 
bij onze gemeenschap. Als kind ben 
ik gedoopt en heb mijn Eerste Heilige 
Communie gedaan in de Adrianuskerk. 
Als volwassenen hebben we er voor 
gekozen om te trouwen voor de kerk en 
voelen we ons ook betrokken bij onze 
gemeenschap en geloof. Zo zijn onze 
kinderen gedoopt in de kerk. Maar 
het geloof maken we samen sterk en 
daarvoor moet je je dan ook inzetten. 
Nu kwam diaken André van Aarle in de 
winter met de vraag om de  pastoraats-
groep te versterken. Hier ben ik op in-
gegaan en ik moet zeggen dat ik het erg 
fijn en leuk vind om mij zo nog meer te 
verbinden met onze gemeenschap.

Ik ben Agnes van Schie, 39 jaar en 
getrouwd met Adri. Wij wonen aan de 
Langeraarseweg, net voorbij de drie-
sprong aan de rechterkant van de weg. 
Sinds 2008 wonen wij daar, samen met 
onze drie kinderen. Bas is gedoopt in de 
Adrianuskerk en Sanne en Tess heb-
ben de Eerste Heilige Communie hier 
mogen doen. Hierdoor ben ik in het 
kerkwerk gerold. Ik vind het heel mooi 
om te doen. Ook ik ben gevraagd door 
de diaken om bij de pastoraatsgroep 
te komen. Het is een mooie taak en ik 
hoop dat ik dit nog lang mag doen.

Diaken André van Aarle

Kleurwedstrijd
Met de braderie zijn heel veel kleurpla-
ten uitgedeeld met het thema, ‘Geef de 
H. Adrianuskerk meer kleur’. Nu hopen 

we natuurlijk dat er heel veel mooi ge-
kleurde kerken in de brievenbus gedaan 
zijn. We maken dan een mooie slinger 
van al die kleurplaten en hangen die in 
de kerk. Op zondag 9 oktober in de vie-
ring van 9.15 uur zal Diaken André van 
Aarle de prijswinnaars bekend maken. 
Er is dan ook kinderwoorddienst en 
crèche. Dus we verwachten dat er heel 
veel kinderen naar de kerk komen! 

Spirit 15 jaar!
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen 
bestaat jongerenkoor Spirit 15 jaar! Dit 
vieren wij in de viering van 16 oktober 
om 11.15 uur. U bent van harte uitge-
nodigd om ons jubileum met ons mee 
te vieren. Ook wordt er op deze dag 
een aantal jubilarissen gehuldigd. Om 

deze viering een speciaal tintje te geven, 
nodigen wij ook onze oud-leden uit. Zij 
hebben de gelegenheid om met ons mee 
te zingen. Op 6 en 13 oktober zullen 
wij hiervoor repeteren, om 19.45 uur in 
het Koetshuis. Wanneer het je leuk lijkt 
om mee te zingen kun je mailen naar 
jongerenkoorspirit@gmail.com. Of kijk 
eens op onze Facebookpagina: Spirit uit 
Langeraar 15 jaar. 

Muzikale groetjes, Spirit

Gerarduskalender 2017 
Dit jaar is de Gerarduskalender ook te 
bestellen bij mevrouw C. Hoogeveen, 
Geerweg 79 te Ter Aar, telefoon 
(0172) 53 84 50, e-mail 
corryhoogeveen@outlook.com. 
De kalender is uitgebracht door Kloos-
ter Wittem en kost € 6,75. Het is een 
scheurkalander met elke dag op de 
voorkant een spreuk, op de achterkant 
staan afwisselend gedichten, bezin-
ningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. De moeite 
waard.

Vanaf de Adrianustoren

• Grote dank aan alle gastvrouwen en gastheren die het in de maanden juli en au-
gustus mogelijk maakten dat 460 bezoekers konden genieten van onze kerk. 

• Op zondag 11 september heeft Diaken van Aarle, voor aanvang van de eerste 
thuiswedstrijd van het eerste elftal, het complex van Altior gezegend. 

• In de viering van 25 september hebben de kinderen die het Heilig Vormsel gaan 
ontvangen zich voorgesteld. Wij wensen hen samen met de ouders en begeleiders 
een fijne en inspirerende voorbereiding. 

• Evenals de maand mei is ook oktober een Mariamaand, dus een rozen-
kransmaand. Op de donderdagavonden om 19.00 uur is het rozenkrans-bidden. 

• Zondag 2 oktober is het Parochiezondag, start van de federatieweek. De eucha-
ristieviering is om 10.00 uur. Het koor Waimbaji uit Noorden zal zingen. Voor de 
kinderen is er kinderwoorddienst en voor de allerkleinsten is er crèche. 

• Maandag 3 oktober is het Koetshuis open voor de inloopochtend. 

•  Zondag 16 oktober viert het koor Spirit onder leiding van Saskia van der Ven haar 
15-jarig bestaan. 

•  Zaterdag 22 oktober is om 19.00 uur de Oogstdankdagviering. Meer informatie 
hierover leest u in het algemene gedeelte van dit blad. 

H. Clara parochie 
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Vanuit de pastoraatsgroep
Donderdagmorgen 8 september om 
9.00 uur was de seniorenviering. Dit 
was een eucharistieviering voorgegaan 
door pastoor Jack Glas en daarna een 
gezellig samenzijn in het Parochiehuis. 
Dit was de vierde keer dat wij dit geor-
ganiseerd hebben. Vanwege het warme 
weer werden de senioren getrakteerd 
op een lekker ijsje, maar daar moesten 
ze wel iets voor doen. Een vragenfor-
muliertje invullen zodat wij weten wat 
men leuk vindt om te doen of niet en 
of er onderwerpen zijn waar men meer 
over zou willen weten. Uit de antwoor-
den kwam heel duidelijk naar voren dat 
het samen vieren in de kerk en elkaar 
daarna ontmoeten het belangrijkste is 
voor deze groep. En dat zij deze vie-
ring heel erg waarderen. Voor ons als 
werkgroep is dat fijn om te horen en 
genoeg redenen dus om hiermee door 
te gaan. Het was een geslaagd samenzijn 
en ieder ging tevreden naar huis.

Nog even ter herinnering op zondag 9 
oktober is er geen viering in onze kerk, 
maar een oecumenische viering om 
9.30 uur in de Hervormde Kerk aan het 

Regthuysplein. U bent daarbij van harte 
welkom.

Donderdagmorgen 20 oktober is er géén 
viering. Zaterdag 22 oktober vieren we 
oogstdankdag waarbij koor De Horizon 
zingt en pastor B. Bosma voorgaat. Na 
afloop van deze viering is er gelegenheid 
om koffie of thee te drinken.

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

Een gouden ploeg 
Wat is er weer gewerkt door de klus-
senclub. De oprit naar het parochiehuis 
en het terras zijn opgehoogd en op-
nieuw bestraat. Het verzakte pad op het 
kerkhof is opnieuw gelegd en zodanig 
dat het niet snel meer zal wegzakken. 
Het kruis op het priestergraf is weer 
keurig in de verf gezet. Het priestergraf 
zelf is grondig schoongemaakt en alle 
letters zijn bijgewerkt. Alle onkruid 
op het hele kerkhof is verwijderd. Het 
ziet er allemaal weer piekfijn uit. De 
bankjes bij Maria zijn schoongemaakt 
en opnieuw gewit, de grote deur van 
de kerk is geschilderd. De rechter deur 
wordt binnenkort gerestaureerd. De 
verzakte delen voor de pastorie en voor 
de ingang van de kerk (na de laatste 
hoosbuien) zijn weer dicht gemaakt. 
Het buitenhuis van de tuingroep is weer 
in de verf gezet.

En dat alles onder de bezielende leiding 
van Willem Balvert die zo’n grote groep 
actievelingen toch steeds maar weer 
weet te motiveren. Nou is daar niet 

Nieuwkoop

- Lief en leed -

Gedoopt         
Zondag 21 augustus zijn gedoopt:
Demi Paula dochter van Paula en Erik Bouwma
Yva  Maria dochter van Angéle en Arno Gresnigt 

Overleden 
9 september  Gert Aartman    bijna 85 jaar

Klussenclub
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zoveel voor nodig, want ze doen het 
met plezier. Er wordt veel gelachen op 
en naast het kerkhof, maar ook hard 
gewerkt. Beter kan het niet. We heb-
ben echt een GOUDEN PLOEG harde 
werkers. Iedereen weer heel hartelijk 
bedankt!!

De BCP

Kinderen in de Kerk
 In september waren er maar liefst twee 
gezinsvieringen. In oktober daarentegen 
niet een. De eerstvolgende gezinsvie-
ring is op zondag 6 november om 11.15 
uur. Noteert u deze datum alvast in uw 
agenda? Wij proberen weer een mooie 
viering samen te stellen. Zorgt u dat u er 
met uw (klein)kinderen bij bent?

Werkgroep GezinsVieringen

Oecumenische dienst, 
9 oktober
Op zondag 9 oktober hebben we de mo-
gelijkheid om samen met onze protes-
tantse broeders en zusters ons geloof te 
vieren. We komen om 9.30 samen met 
de gereformeerde, remonstrantse en 
hervormde gemeente in de Hervormde 
Kerk aan het Regthuysplein. Voorgan-
gers en medewerkers van alle kerken 
verlenen hun medewerking en er is 
kindernevendienst. De collecte zal zijn 
voor een project van de Wilde Ganzen.  
Die morgen zullen alle andere kerken 
in Nieuwkoop dicht zijn. Voor de 
eucharistie bent u die morgen welkom 
in de kerk van Aarlanderveen of Zeven-
hoven.

Denkt u alles te weten van onze kerk?
Ga eens mee met een rondleiding, u zult 
dan versteld staan van wat u niet weet 
of wat u nog nooit is opgevallen in onze 
mooie kerk. Rob Aupers geeft rond-
leidingen aan groepen van 15 tot 20 
mensen. De rondleiding duurt ongeveer 
een uur, maar vaak langer om ook alle 
vragen te beantwoorden. Ook algemene 
vragen. Onlangs waren er mensen 
en die vroegen waar in onze kerk die 
rood-gele paraplu staat. Die staat er 
niet, maar waarom in sommige andere 
kerken wel, werd ook een antwoord op 
gegeven. 

gebedje te vragen. Doe deze intentie in 
een gesloten envelop in de brievenbus 
van de pastorie. Voor alle meegebrachte 
intenties wordt elke dag bij de grot ge-
beden, door alle Lourdes-gangers vanuit 
Nederland. Geld om een kaarsje op te 
steken bij Maria in een aparte envelop 
doen a.u.b.

Lieve mensen bedankt,wij beloven een 
kaarsje op te steken bij Maria voor al 
uw intenties. Op vrijdag 21 oktober 
hopen we moe maar voldaan weer in 
Nieuwkoop terug te komen. Hoe onze 
reis is geweest vertellen wij u graag een 
volgende keer.

Werkgroep Lourdesreizen 
afd. Nieuwkoop 

Denkt u te weten hoeveel beelden er in 
onze kerk staan? Zes? Nee, het zijn er 
elf. En waarom de linker kaarsenstan-
daard op het priesterkoor daar hoort 
te staan  en niet aan de andere kant? 
Waar zijn de kaarsen voor die aan de 
muren hangen? Hebben die mooie door 
Leo van Klink geschilderde panelen 
een functie vóór in de kerk? Allemaal 
vragen waar u een antwoord op kan 
krijgen.

Nieuwsgierig geworden? Verzamel min-
stens 10 maximaal 20 mensen en meldt 
u als groep aan via rajau@casema.nl of 
per telefoon (0172) 57 21 40 en maak 
een afspraak.

Echt de moeite waard.

Lourdesnieuws
Vrijdagmorgen 14 oktober hopen wij 
te vertrekken met een volle bus met 41 
gasten vanaf Nieuwkoop naar Lourdes. 
Een reis door het mooie Frankrijk met 
als tussenstop in de middag een bezoek 
aan de mooie kathedraal van Orleans. 
In Tours gaan we dineren bij de zusters 
Benedictenessen, waarna we overnach-
ten in Grand Hotel in Tours.

Zaterdag rijden we via Rocomadour, 
een bedevaartplaats in de Dordogne dat 
tegen een rots is gebouwd, en bren-
gen daar een bezoek en gebruiken een 
warme lunch met het speciale menu van 
deze streek. Diner en overnachting in 
het Grand Hotel Orleans in Toulouse. 
Op zaterdag aankomst in ons Hotel Ier-
lande in Lourdes rond 14.00 uur, waar 
de lunch voor ons klaar staat.

Zoals elk jaar kunt u in gedachten met 
ons mee gaan. Misschien door een 

H. Clara parochie 

Thuiskomen

wat is vriendschap
wat is liefde
anders dan
het weten
en ervaren

ik kom thuis
bij jou
jij komt thuis
bij mij

gisteren
en
morgen
veilig
geborgen
in
het nu

bij jou
bij mij

Oeke Kruythof
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Oktober - Mariamaand 
Het is oktober en dat is traditiegetrouw 
ook een Mariamaand, net als de maand 
mei. Maria wordt dan meer naar voren 
gehaald en wij willen haar eren met gebed 
en zang. Zij is onze voorspreekster bij 
Jezus en wij leggen onze vragen, noden 
en onze dankbaarheden bij haar neer. Wij 
hopen en vertrouwen erop dat Zij naar 
ons luistert, de Moeder van ons allen.
De rozenkrans bidden we met elkaar in 
de kerk op de woensdagen 5, 12, 19 en 
26 oktober om 18.30 uur. Ik hoop u te 
mogen ontmoeten op deze avonden.

Marian Berkhout

Kinderwoorddienst
De eerstvolgende kinderwoorddiensten 
staan gepland op;
Zondag 23 oktober om 11.15 uur
Zondag 4 december om 11.15 uur
Alle kinderen van de basisschool zijn van 
harte welkom. Tot dan!

Federatieweek
In de federatieweek van de Clara en Fran-
ciscusfederatie van 1 t/m 9 oktober zijn er 
verschillende activiteiten georganiseerd. 
Als u het leuk vindt om er heen te gaan, 
maar vervoer voor u een probleem is, 
vindt u achterin de kerk een lijst waarop 

u uw naam kunt noteren, dan neemt ie-
mand van de werkgroep contact met u op.

Allerzielen 
Woensdagavond 2 november zal er om 
19.00 uur een viering zijn, ter nagedach-
tenis aan overleden parochianen. De 
contactpersonen van de nabestaanden 
van het afgelopen jaar zullen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging  ontvangen. Het 
koor Canta Libre zal de viering onder-
steunen. Aansluitend aan de viering gaan 
wij gezamenlijk naar de begraafplaats. Na 
afloop bent u van harte welkom voor een 
kopje koffie achter in de kerk.

Banneux
Elk jaar organiseert het Banneux comité 
van het bisdom Rotterdam een dag in 
Ipse, afdeling Crayenburg te Nootdorp. 
De datum voor dit jaar is gewijzigd van 
13 november naar 20 november 2016. 
Een reünie van de bedevaarten van het 
afgelopen jaar ofwel een samenkomst 
voor eenieder die Maria een warm hart 
toedraagt.

Nieuwveen

Programma: 
09.00 Ontvangst met koffie/thee
10.15 Eucharistieviering voorgegaan 

door pastor B. Wessel
11.30 Aperitiefje aansluitend lunch met 

koffie of thee
13.00 Ontspannen middagprogramma
15.00 Rozenkransgebed aansluitend  

Lof met ziekenzegen door diaken 
J. Collignon

16.15 Afsluiting

De kostenvergoeding voor deze dag is 
 € 15,-

Voor informatie of opgaven voor deze 
mooie dag kunt u contact opnemen met 
Paula Opstal (015) 369 31 48 of e-mail: 
paula_opstal@hotmail.com. Bezoek ook 
eens onze website: banneux-comite-bis-
dom-rotterdam.nl.

Kort gezegd
•  De Federatieweek is van 1 - 9 oktober 

verdere informatie hierover leest u 
elders in het blad.

• Zondag 23 oktober om 11.15 uur is de 
oogstdankviering.

• 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 
diaken van Aarle. (06) 216 932 67.

H. Clara parochie 

- Lief en leed -

Huwelijksjubileum
16 oktober  De heer en mevrouw Van der Geest    60 jaar

Overleden 
25 juni Cornelia Gerarda Maria Bader-Stouten  93 jaar
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Noorden

Juist met wisselende voorgangers die 
onze kerk niet goed kennen en niet alles 
weten te vinden, vormt de koster een 
steun en aanspreekpunt voor de voor-
gangers. Ook hier geldt, hoe groter de 
groep, hoe minder het aantal beurten en 
de belasting voor de kosters is. U kunt 
zich voor zowel koster als lector aan-
melden bij Hans of bij het secretariaat.

Het kerkelijk seizoen wordt officieel 
geopend met de Federatieweek van 1 
tot 9 oktober. Op 2 oktober is de viering 
voor de gehele federatie om 10.00 uur 
in Langeraar. Waimbaji zal de zang 
verzorgen. Zie voor alle activiteiten in 
de federatieweek de agenda elders in de 
Samenstromen.

Op woensdag 2 november, aanvang 
19.00 uur, zal in onze kern weer de 
Allerzielenviering gehouden worden. 
Hierbij worden speciaal de families 
uitgenodigd die het afgelopen jaar 
afscheid hebben moeten nemen van 
een dierbare. Na de viering gaan we in 
processie naar het verlichte kerkhof om 
onze dierbare overledenen te groeten en 
is er in de Jozefzaal gelegenheid elkaar 
met een kopje koffie of thee te ontmoe-
ten. Waimbaji zal de viering  muzikaal 
ondersteunen.

Vrijdag 9 september vond het sym-
posium plaats met als sprekers onze 
bisschop monseigneur Van der Hende 
en mevrouw drs. Carola Schouten van 
de Christen Unie. In een goed gevulde 
Petruskerk spraken zij over de vitaliteit 
van onze kerkgemeenschap en over de 
zorg voor de ander. In de pauze en na 
afloop was er volop gelegenheid om met 
de beide sprekers en met elkaar na te 
praten. Dit belooft een mooie traditie te 
worden.

De Pastoraatsgroep

Sint Martinus deelt mee…..
De zomer is voorbij, maar terwijl ik 
dit stukje schrijf, komt er nog een 
nazomerse hittegolf over ons heen. De 
scholen gaan alsnog over op een tropen-
rooster. In de kerken begint het nieuwe 
rooster van de vieringen ook gestalte te 
krijgen. De indruk bestaat dat de meeste 
parochianen er goed mee omgaan en 
eventueel uitwijken naar een buurpa-
rochie. Het kerkbezoek is vergelijkbaar 
met vóór de vakantie.

De succesvolle tentoonstelling van 
Fransiscus en Clara is 28 augustus door 
pastor Bosma afgesloten. Gemiddeld 
hebben per dag 10 tot 12 mensen onze 
kerk bezocht. Onze dank gaat uit naar 
de vele vrijwilligers die de tentoonstel-
ling hebben ingericht, maar ook die 
gastheer of gastvrouw zijn geweest.

In onze parochiekern hebben wij een 
groepje lectoren dat tijdens de viering 
de voorganger assisteert met de eerste 
en tweede lezing, de voorbeden en 
de mededelingen. We hebben helaas 
afscheid moeten nemen van drie zeer 
gewaardeerde lectoren die ons vele jaren 
hun diensten hebben bewezen. Nel, 
Louis en Tonny, we zijn jullie zeer veel 
dank verschuldigd!
Dat betekent tevens dat we maar twee 
lectoren over hebben. Wij doen hierbij 
een oproep voor nieuwe lectoren. Wees 
gerust, we zullen u niet direct voor de 
leeuwen gooien, maar met u oefenen en 
u vertrouwd maken met het ambacht.

Ook de groep kosters dunt langzamer-
hand uit. De kosters zijn onmisbaar 
vóór, tijdens en na de vieringen. Ze zet-
ten alles klaar, houden een oogje op de 
misdienaars, helpen soms met commu-
nie uitreiken, zorgen voor de wierook 
en ruimen na de viering alles weer op. 

Weekend van de Diaconie
Op 12 en 13 november is het Weekend 
van de Diaconie. Er zal dan een collecte 
gehouden worden waarmee we de Stich-
ting Leergeld ondersteunen. Informatie 
over dit project leest u op de pagina 
Omzien naar Elkaar.

Een brandend kaarsje

Er leefde eens een brandend kaarsje, 
het was liefdevol en wijs.
het wilde de wereld graag verlichten, 
pakte zijn koffer en ging op reis.
Hij droeg zijn vlammetje met vreugde 
en deelde rijkelijk om zich heen.
De warmte die dan voelbaar werd 
stroomde vrij voor iedereen.
De mensen werden hierdoor gelukkig 
en vrede was werkelijk in de maak.
Het kaarsje had met zijn intentie 
de mens diep in het hart geraakt.
Zonder dat hij in kracht verminderde 
straalde hij tot in de lucht.
Waar hij ook maar binnenkwam 
sloeg het donker op de vlucht.
Hij keek verwonderd en ontdekte 
de afnemende duisternis.
Hij juichte blij en opgetogen: 
dat dit de kracht van LIEFDE is!



H. Clara parochie 
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Regenboogviering 
Zondag 4 september hielden we de  
eerste Regenboogviering van dit sei-
zoen. Omdat een deel van de tentoon-
stelling over Franciscus nog in de kerk 
stond, hebben we het verhaal gelezen 
over Franciscus. We lazen over zijn 
vriendin Clara, over zijn liefde voor de 
aarde, de zon en de maan. Maar vooral 
over zijn liefde voor alle dieren. Hij 
sloot zelfs vriendschap met een wolf! 
Na het verhaal liepen we een rondje 
door de kerk. We bekeken de tentoon-
stelling, zagen dat Franciscus altijd een 
bruine pij droeg en zochten in de grot 
naar alle dieren. De wolf konden we 
helaas niet vinden, maar wel heel veel 
dieren die ook in onze polder leven.  

Na nog een paar gebedjes, liedjes en het 
aansteken van de kaarsen sloten we de 
viering af. 

Passion 2017
De Passion, zoals ze jaarlijks op Witte 
Donderdag door de EO op televisie 
wordt uitgezonden, zal  bij velen op het 
netvlies staan. Deze traditie is enkele 
jaren geleden door één van de koren 
uit de Federatie opgepakt. In navol-
ging op het succes van Nieuwveen en 
Aarlanderveen 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. Lijkt het 
je leuk om mee te zingen of bespeel je 

een muziekinstrument? Op de pagina 
Algemeen lees je hier meer over en vind 
je alle informatie.

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.
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Uithoorn op bedevaart
Op Maria Tenhemelopneming, 15 au-
gustus, organiseerde men vanuit Uit-
hoorn voor de 19e keer de bedevaart 
naar de Lourdesgrot in Zevenhoven. 
Ruim 100 mensen vierden mee. Pas-
toor Samuel ging voor bij de eucharis-
tieviering. Eenieder kon zijn of haar 
gebed op papier zetten, waarvoor bij 
de voorbede, maar ook na de lunch bij 
het rozenkransgebed, speciaal gebe-

den werd. Mogen deze door de Heilige 
Maagd Maria aan God de Vader door 
gegeven worden. We kunnen terug-
kijken op een mooie bedevaartdag.

Gerard van den Ham

In volle gang…
Met oktober zwaaien we de zomer 
echt uit. Allerlei ‘winter-activiteiten’ 
zijn gestart, zoals de activiteiten van 
de federatieweek (zie de speciale pagi-
na in deze Samenstromen), de voorbe-
reiding op het H. Vormsel, de voor-
bereiding van de familie-vieringen 
dit seizoen, het secretariaat is iedere 
vrijdag weer zeer actief en de koren 
snuffelen alweer aan de kerstliederen. 

De gezinnen die zich voorbereiden 
op het H. Vormsel hebben op 11 
september in de kerk van Nieuwveen 
hun projectboek in ontvangst geno-
men, zowel de kinderen als de ouders 
met het Magazine “Groeien…”. De 
gezinnen die zich voorbereiden op de 
Eerste Heilige Communie hebben op 
6 november hun eerste Ankerzondag 
in de Adrianuskerk in Langeraar. Het 
is nog erg onwennig, deze nieuwe ma-
nier en iedereen kijkt nog een beetje 
de kat uit de boom. Dat is begrijpelijk! 
We wensen iedereen een uitdagende 
en leerzame tijd.

Danken voor de oogst
Aan het einde van deze maand, op 
zaterdagavond 22 oktober, willen we 
onze dankbaarheid voor de oogst vie-
ren. Of je nu tuinder bent of adminis-
tratief medewerker, een moestuin on-
derhoudt of keukenkruiden kweekt op 
je terras, dagelijks op de weg zit of in 
de bouw werkt, ieder mens heeft met 
oogst te maken. Al is het maar omdat 
er iets van die oogst in je lunchtrom-
mel zit en ’s avonds op je bord ligt.  En 
wie je ook bent en wat je ook doet, 
ieder mens oogst de vruchten van zijn 
doen en laten. En natuurlijk werken 
we hard voor de oogst, maar in de 
oogstdankdagviering geven we God 
de eer voor alle groeikracht. Revival 
zingt.

Allerzielen
We nodigen iedereen van harte uit 
voor de gedachtenis van dierbare 

Zevenhoven

overledenen in onze parochiegemeen-
schap. Dit wordt gevierd op dinsdag 
1 november, ’s avonds om 19.00 uur. 
De families van de mensen die in het 
voorbije jaar zijn overleden ontvangen 
persoonlijk een uitnodiging hiervoor. 
Het koor Revival verzorgt de onder-
steuning van het geheel. Na de viering 
trekken we naar het kerkhof dat voor 
deze gelegenheid verlicht wordt.

Na afloop is er koffie, thee en ontmoe-
ting in de Orangerie voor ieder die dat 
wil. 

Rozenkrans
In de maand oktober is er op dins-
dagavond om 19.00 uur rozenkrans 
bidden.

Concert Revival
Ter gelegenheid van het zilveren 
jubileum van het koor Revival worden 
op zondag 9 oktober twee concerten 
gegeven in de Johannes Geboortekerk 
aan het Noordeinde in Zevenhoven. 
Voor het concert op zondagavond, 
aanvang 19.00 uur, zijn nog gratis 
kaarten beschikbaar. U kunt deze 
reserveren via benvdmeer32@gmail.
com.

Kledinginzameling
Op de woensdagen 19 en 26 okto-
ber wordt er een kledinginzameling 
gehouden voor “Mensen in nood” van 
19.00 uur tot 20.00 uur. Het adres is: 
mevrouw Vianen, Noordeinde 59 te 
Zevenhoven.

- Lief en leed -

Overleden
2 september Theo Nieuwenhuizen
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Uit de pastoraatsgroep
Met de maand oktober kunnen we 
zeggen dat we weer helemaal in het 
gareel zijn. Deze maand begint met de 
federatieweek waarin twee bijzondere 
zondagsvieringen, een wandeltocht, 
kloosterbezoek en een lezing over het 
land van de Heilige Franciscus en Clara. 
Zie voor meer informatie de speciale 
pagina in deze Samenstromen. Wij 
beginnen met de voorbereiding op het 
Heilig Vormsel, de voorbereiding van 
de familievieringen dit seizoen, het 
secretariaat is iedere dinsdag weer zeer 
actief en de koren snuffelen alweer aan 
de kerstliederen… 

De gezinnen die zich voorbereiden op 
de Eerste Heilige Communie hebben op 
30 oktober hun eerste Ankerzondag in 
de Petruskerk in Roelofarendsveen. Het 
is nog erg onwennig deze nieuwe ma-
nier en iedereen kijkt nog een beetje de 
kat uit de boom. Dat is begrijpelijk! We 
hopen dat iedereen plezier gaat beleven 
aan deze uitdaging. Op zondag 2 okto-
ber begroeten we de communicanten en 
de gezinnen uit Oud Ade, Rijpwetering 
en Hoogmade in de viering in Hoog-
made/Woubrugge. Dan ontvangen de 
kinderen hun projectboek en een boekje 
om thuis samen met de ouders te lezen. 
Tevens worden tijdens deze viering twee 
leden van het Nederlandstalig koor 
onderscheiden.

Hoogmade/Woubrugge

Allerzielen, de gedachtenis 
van de overledenen
Alle overledenen van onze parochiege-
meenschap gedenken we in de viering 
van Allerzielen. We nodigen iedereen 
van harte uit voor de viering op dinsdag 
1 november, ’s avonds om 19.00 uur. 
Families die in het voorbije jaar een 
dierbare hebben verloren, ontvangen 
hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 
Tijdens de viering noemen we de na-
men van de overledenen van het voor-
bije jaar en ontvangen de families het 
gedachteniskruisje om mee naar huis 
te nemen. Het koor Inspiratie verzorgt 
de ondersteuning van het geheel. Na de 
viering trekken we naar het kerkhof dat 
voor deze gelegenheid mooi verlicht 
wordt.

Connie Koeleman, Nico Koot, 
pastor Marjo Hoogenbosch

Danken voor de oogst 
Aan het einde van deze maand, op 
zondag 23 oktober, vieren we onze 
dankbaarheid voor de oogst. Onze kerk 
van Hoogmade/ Woubrugge geeft die 
morgen gastvrijheid aan alle parochie-
kernen van de H. Franciscusparochie. 
Enjoy zingt.

Welkom seniorenochtend 
12 oktober
De najaars-seniorenochtend in Hoog-
made/Woubrugge is op woensdag 12 
oktober. Hiervoor nodigen wij u van 
harte uit. Wij beginnen de ochtend om 
10.00 uur in de kerk met de eucharis-
tieviering, waarin pastoor J. Glas zal 
voorgaan. Zanggroep Nostalgie verzorgt 
de muzikale begeleiding met mooie 
liederen van het voormalige King’s 
Kombo, speciaal geschreven door pater 
Raymond Sasse van IJsselt. 

Na de viering bent u weer welkom in 
gebouw Drieluik, Kerkstraat 51, voor 
een gezellig samenzijn met koffie of 
thee en een drankje. U kunt dan tevens 
mooie wenskaarten uitzoeken, gemaakt 
door dames van de groep klein on-
derhoud. De opbrengst is voor diverse 
voorzieningen in onze kerk. De mensen 
van de bezoekgroep willen u graag hel-
pen om naar de kerk te komen. 

U wordt thuis door ons opgehaald als  
u ons belt voor vervoer. Wilt u in Wou-
brugge bellen naar Nico Koot (0172) 51 
81 78; in Hoogmade naar Laura  Borst 

- Lief en leed -

Huwelijk
In de O.L.V. Geboortekerk in Hoogmade vindt op 4 november het huwelijk 
plaats tussen Jack van Wieringen en Lynn Lardée. Aanvang: 14.00 uur.

Wij wensen Jack en Lynn een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Hoop is een lichtje in je 
hart dat vandaag moed geeft 

en morgen kracht 
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H. Franciscus parochie   

(071) 501 84 86 of Theo Nieuwenhuizen 
(071) 501 88 21. Wanneer u niet in de 
gelegenheid bent om naar de kerk te 
komen, kunt u meeluisteren via internet 
(www.kerkomroep.nl) of de kerkra-
dio. Wij hopen u te ontmoeten op 12 
oktober.

Namens de bezoekgroep Hoogmade/
Woubrugge, Theo Nieuwenhuizen

Afscheid en welkom
In de vergadering van de bezoekgroep 
op 17 augustus hebben wij afscheid 
genomen van Nel Ouwerkerk uit 
Woubrugge. Na een record-periode 
van 25 jaar zet Nel een punt achter 
haar bezoekwerk van zieken en andere 
mensen, die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Binnenkort hoopt Nel 80 jaar te 
worden, maar zij gooit niet zo maar het 
bijltje erbij neer. Nel heeft Gonnie van 
Boheemen bereid gevonden om haar 
werk samen met Nico Koot voort te zet-
ten in Woubrugge en te assisteren bij de 
drukbezochte maandelijkse vieringen 

in Woudsoord. Gonnie, fijn dat je de 
bezoekgroep komt versterken.
Nel, onze hartelijke dank voor je 
langdurige en bijzondere inzet voor de 
medemens!

Pastor Marjo Hoogenbosch onder-
streepte de dank van de parochie met 
een kleurrijke ruiker bloemen.

Theo Nieuwenhuizen

Agrariërs versieren R.K. 
‘Onze Lieve Vrouwe Geboorte’-kerk in Hoogmade

Traditiegetrouw houden de agrariërs uit Kaag en Braassem ieder jaar een Oogstdankviering. 

De tuinders, akkerbouwers en kaasmakers uit alle dorpen  versieren dan een van de plaatselijke kerken 

met bloemen, planten, groenten, akkerbouwproducten en boerenkazen. In de dagen na de dienst gaan 

de mooie en lekkere producten van eigen bodem naar mensen die een extra steuntje in de rug goed 

kunnen gebruiken. 

Dit jaar wordt het weer een Oogstdankviering. De feestelijke kerkdienst vindt plaats in de 

‘Onze Lieve Vrouwe Geboorte’- kerk aan de Kerkstraat in Hoogmade op 

zondagochtend 23 oktober 2016 om 11.15 uur. 

Het thema is ‘Dankbaarheid’. 

Voorganger is diaken A. van Aarle. Muzikale medewerking verleent het R.K. familiekoor 

‘Enjoy’ uit Hoogmade.  

In de prachtig versierde R.K. kerk van Hoogmade zal de Oogstdankviering ook dit jaar een heel 

bijzondere kerkdienst worden. 

Nel Ouwerkerk krijgt bloemen van pastor Hoogenbosch)



Leimuiden/Rijnsaterwoude

Kinder- en Tienerkoor 
‘Sint  Jan de Doper’ 40 jaar 
Zoals u misschien ondertussen gele-
zen hebt bestaat het kinder- en tiener-
koor volgend jaar 40 jaar. Wij willen 
dit niet ongemerkt voorbij laten gaan 
en er staat dus een seizoen voor de 
deur waarin van alles gaat gebeuren.
Achter de schermen wordt hier al 
enige tijd hard aan gewerkt want dit is 
niet zomaar gerealiseerd.
In Samenstromen zal er dus ook regel-
matig iets over te lezen zijn!

De eerste aftrap wordt genomen op 23 
oktober tijdens de gezinsviering die 
dan verzorgd wordt door het kinder- 
en tienerkoor.  Wij nodigen u allen uit 
om te komen horen en zien hoe we 
ons jubileumseizoen gaan openen. De 
eerste stap van het feestelijke jaar. Ver-
dere inhoud kunnen we nog niet prijs 
geven. Voor de leden is dit namelijk 
ook nog een verrassing.
We hopen u te mogen begroeten,

Groeten van de feestcommissie:  
Marina, Monique en Yvonne

Uit de pastoraatsgroep
Op vrijdag 11 november zal tijdens 
de eucharistieviering in de Peppelhof 
weer een gemeenschappelijke zieken-
zalving gehouden worden. Aanvang 
van de viering: 09.30 uur.
De voorganger, pastoor Glas, zal u 
dan o.a. de handen opleggen en uw 
voorhoofd en handen zalven met de 
Heilige olie.
In deze heilige tekens (sacrament) kan 
de gelovige Gods heil en versterkende 
kracht op een bijzondere manier erva-
ren. Dit ritueel kan een krachtige bron 
van steun en troost zijn. 

de Tweede Kamer. Zij waren daar op 
uitnodiging van de CDA-fractie. De 
groep werd rondgeleid door een gids 
die hen veel vertelde over de staats-
geschiedenis en de architectuur van 
de oude en nieuwe Kamergebouwen. 
In de historische fractiekamer van 
het CDA werd hen koffie aangebo-
den en kwam Mona Keizer ook nog 
even langs. Het was een heel interes-
sant werkbezoek. Dit was een mooie 
manier om tevens afscheid te nemen 
van Charles Horsthuis, die de MOV-
groep jarenlang begeleid heeft en van 
Monique Senne van de Sint Jan de 
Doperparochiekern. Zij stopt met haar 
MOV-werkzaamheden. Beiden wer-
den hartelijk bedankt voor hun inzet 
voor de missie, de ontwikkelingssa-
menwerking en de vrede.

De werkgroep gaat zich nu richten 
op de Adventsactie en de Vastenactie 
2017. El Salvador wordt het campag-
neproject. De aandacht gaat dan uit 
naar de sloppenwijken van de hoofd-
stad San Salvador.

De ziekenzalving is een oeroud Rooms 
Katholiek ritueel dat troost en be-
moediging wil bieden aan de gelovige 
mens in een moeilijke levensfase, zoals 
bijvoorbeeld: toenemende afhankelijk-
heid, zwakte, ziekte of ouderdom.

Wellicht hebt u de ziekenzalving al 
eerder ontvangen. Dit is echter geen 
bezwaar: de ziekenzalving kan meer-
dere keren ontvangen worden.

Indien u de zalving wilt ontvangen, 
wilt u dit dan kenbaar maken op het 
parochiesecretariaat; dit kan of per 
email (stjandedoper@hetnet.nl) of te-
lefonisch op donderdagmorgen (0172) 
50 81 18.
U kunt zich ook opgeven bij een van 
de leden van de pastoraatsgroep.

MOV groep Franciscus- 
parochie op excursie naar  
de Tweede Kamer
Op 7 september hebben de leden van 
de MOV groep van de Franciscus-
parochie een bezoek gebracht aan 
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Gerardus kalender 2017
te koop!!!
Als u voor 2017 nog graag zo’n mooie 
Gerardus kalender wilt, dan  kunt u 
deze bestellen bij Sonja Knelange.
Tel. (0172) 50 92 21 of carl-en-sonja-
knelange@ziggo.nl. 
Prijs kalender + schild : € 6,75.

Vanuit de pastoraatsgroep
‘Er zijn sterren wier licht de aarde 
slechts bereikt
Lang nadat zij zelf zijn uiteengevallen
Er zijn mensen wier nagedachtenis
Licht geeft in deze wereld
Lang nadat zij van ons zijn heengegaan
Het licht schijnt in de duistere nacht
Op de weg die wij moeten gaan.’

Hannah Szenes

In de donkere herfstmaand november 
– met wind, regen, vallende bladeren – 
vieren wij Allerzielen en hebben wij 
het licht dat in duistere nacht schijnt 
hard nodig. Allerzielen is een eeu-
wenoude en rijke katholieke traditie, 
waarbij dierbare overledenen worden 
herdacht.  Het traditionele bezoek aan 
het kerkhof na de viering was in het 
verleden veelal een donkere en gure 
aangelegenheid. 
Vijf jaar geleden werd in het Bisdom 
Rotterdam voor het eerst Allerzielen 
in het Licht gevierd, een meer ei-
gentijdse manier van gedenken. De 
parochies Leimuiden/Rijnsaterwoude 
en Oudewater hadden de primeur. In-
middels hebben verschillende andere 
parochies dit voorbeeld gevolgd. 
Bij Allerzielen in het Licht wordt de 
begraafplaats door heel wat vrijwil-
ligers letterlijk en figuurlijk in het 
licht gezet. Er staan vuurkorven en 

kraampjes met warme chocolademelk 
en bisschopswijn. Bezoekers krijgen 
vormen aangereikt waarmee ze zelf 
hun gestorvenen kunnen gedenken: 
bijvoorbeeld kaarsjes aansteken, een 
brief schrijven, mooie gedichten 
worden voorgedragen, er is muziek en 
zang. 

Men kan stilstaan bij het graf, maar 
ook rondlopen en even met elkaar 
praten. Samen je verdriet delen. Wil je 
even alleen zijn, kun je binnenlopen 
in de stiltekapel op het kerkhof (via de 
windluwe achteringang). Uiteraard is 
er ook volop aandacht voor de graven 
zelf. Het is mogelijk de graven te voor-
zien van een lichtje of bloemen. Er 
liggen bloembollen om te planten. Alle 
graven zullen worden gezegend.  
In onze parochiekern worden op 2 
november om 19.00 uur de overlede-
nen herdacht in een mooie viering in 
de RK kerk Sint Jan de Doper aan de 
Willem van der Veldenweg. In deze 

- Lief en leed -

Overleden
1 september   Annie Verburg-van Diemen    79 jaar
10 september  Ben Rijkelijkhuizen    68 jaar

 Huwelijksjubilea
10 oktober   John en Gea Straathof-Geling    25 jaar

Huwelijk
Helaas in de Samenstromen van september zijn zij niet vermeld maar don-
derdag 29 september om 14.30 uur zijn Anja van Velzen en Cees Smulders 
in het huwelijk getreden in onze parochiekerk. 

Wij wensen Anja en Cees  een heel veel geluk toe en een mooie toekomst.

SAMENstromen • oktober 2016

viering worden de gestorvenen van 
het afgelopen jaar met name genoemd. 
Na afloop van de viering is vanaf 20.00 
uur iedereen  - jong en oud -  welkom 
om deel te nemen aan de activiteiten 
rondom Allerzielen in het Licht. Wij 
hopen dat de begraafplaats op Aller-
zielen een ontmoetingsplek voor velen 
zal worden. 

Peppelhofviering 
Vrijdag 14 oktober om 9.30 uur is er 
een Woord- en Communieviering in 
de Peppelhof. 
Voorganger mevrouw E. van Zon.

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: (06) 23 57 77 58.
TIP: Noteer dit nummer in uw tele-
foonklapper!
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Dinsdagmorgen 
Op 11 oktober is er om 9.30 uur een 
woord- en communieviering in Oud 
Ade. Voorganger is pastor M. Hoog-
enbosch. Na de viering koffie in de 
pastorie. Op 25 oktober is er om 9.30 
een eucharistieviering in Oud Ade. 
Voorganger is pastor B. Bosma.
Voorafgaand aan de vieringen op 
dinsdagmorgen is er om 9.15 uur 
gelegenheid voor rozenkransgebed.
Er is thuiscommunie op 4 en 18 
oktober.

Allerzielenviering
De Allerzielenviering voor Rijpwete-
ring én Oud Ade is op woensdag 2 no-
vember om 19.00 uur in Rijpwetering 
met medewerking van het gemengd 
koor Rijpwetering. Voorganger is di-
aken A. van Aarle. We herdenken dan 
alle overledenen, en in het bijzonder 
degenen die in het afgelopen jaar uit 
onze gemeenschappen zijn weggeval-
len. Parochianen waarvan het afgelo-
pen jaar een familielid is overleden, 
ontvangen voor deze viering een per-
soonlijke uitnodiging. Maar natuurlijk 
is iedereen van harte welkom. Op deze 
avond zijn beide kerkhoven verlicht en 
worden de graven gezegend.

Het programma is als volgt:
18.15 uur - Voorafgaand aan de viering 
in Rijpwetering worden de graven op 
het kerkhof in Oud Ade gezegend door 
diaken Van Aarle. U kunt direct naar 
het kerkhof gaan.
19.00 uur - Allerzielenviering in 
Rijpwetering. Aansluitend worden de 
graven op het kerkhof van Rijpwete-
ring gezegend.

Oud Ade/Rijpwetering

afgelopen en kwamen onze ouders ons 
weer ophalen. Het was weer een reuze 
gezellige middag.

Actie Schoenendoos
Ook dit jaar doen we in Oud Ade en 
Rijpwetering mee aan de actie Schoe-
nendoos. Dit is een actie die in diverse 
landen georganiseerd wordt, waaron-
der ook Nederland. Tijdens deze actie 
worden versierde en gevulde schoe-
nendozen verzameld en verzonden 
naar kinderen, overal in de wereld, die 
leven in oorlogsgebieden, armoede en 
hongersnood. Het is een unieke gele-
genheid om iets te kunnen betekenen 
voor kinderen die zo arm zijn dat ze 
waarschijnlijk voor het eerst van hun 
leven een cadeau krijgen! 
Veel kinderen die op de ‘Kinderbrug’ 
naar school gaan doen al jaren mee 
met de actie, maar volwassenen mogen 
uiteraard ook een schoenendoos vul-

Daarna bent u van harte uitgenodigd 
voor koffie en ontmoeting in de kerk 
van Rijpwetering. Voor parochianen 
uit Oud Ade die niet meegaan naar het 
kerkhof staat direct na de viering de 
koffie al klaar.

Uitje misdienaars en koor 
LOSZ
Op vrijdag 2 september hebben 25 
kinderen, de misdienaars en het kin-
derkoor van Rijpwetering en Oud Ade, 
genoten van hun uitgaansmiddag. We 
hebben een leuke middag gehad bij 
Ton en Joke in de tuin. Er stond een 
reuze springkussen met een storm-
baan van 15 meter, we konden bom-
metjes maken in het zwembad, ook 
met Jolanda en hebben in de jacuzzi 
gezeten. Om 6 uur hebben we heerlijk 
buiten zitten eten en daarna werd er 
een groepsfoto gemaakt op het spring-
kussen. Om half negen was het feest 

Uitje misdienaars en LOSZ
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len. Als u het leuk vindt om aan deze 
actie mee te doen dan kunt u een deel-
namefolder meenemen. In de folder 
staan duidelijk aanwijzingen en tips. 
De folders liggen achter in de kerken 
van Oud Ade en Rijpwetering. Voor 
elke gevulde schoenendoos wordt 
een bijdrage gevraagd van 5 euro. Dit 
bedrag is bestemd voor de organisatie- 
en transportkosten.

Op zondag 13 november is er om 9.15 
uur in de kerk van Rijpwetering een 
gezinsviering. U kunt de schoenendoos 
dan inleveren, maar u kunt dit ook al 
eerder doen bij een van de kerken of 
bij de pastorie.

Namens de werkgroep gezinsvieringen, 
Toos van der Poel en Monique van der 
Geest

Trouwe koorleden gehuldigd
Twee trouwe leden van het gemengd 
koor van de kerk in Rijpwetering 
zijn op 11 september in de bloeme-
tjes gezet. Zij waren namelijk vijfen-
twintig jaar aan het koor verbonden. 
Ottie Olijerhoek- Bakker en Marcel 
van Klink kregen de erespeld van de 
Nederlandse Gregoriusvereniging op-
gespeld door Jan van Seggelen, lid van 
de beheerscommissie. Door Zandvliet 
nam afscheid als koorlid. Na 43 jaar 
gezongen te hebben, begon haar stem 
haar wat in de steek te laten. Dirigent 
Mart Binnendijk stond voor de laatste 
keer voor het gemengde koor. Hij heeft 
een aanstelling in Noordwijk gekregen 
en nam daarom met enige pijn in het 
hart afscheid van het Ripse koor. Mart 
heeft in enkele jaren tijd het koor naar 
een wat hoger niveau weten te bren-
gen. Het bestuur van het koor heeft 
binnenkort overleg over de komst van 
een nieuwe koorleider.

Sjaan de Leeuw zingt 40 jaar 
bij het dameskoor
Niet 25 jaar, maar al 40 jaar zingt Sjaan 
de Leeuw – van der Geest bij het da-
meskoor van Oud Ade. Destijds sloot 
zij aan bij de dames, toen nog onder 
leiding van Chris van der Poel, toen 
haar zoon naar de kleuterschool ging. 
Er kwam toen meer tijd voor repeti-

Elk jaar is Open Monumentendag 
gekoppeld aan een thema. Dit jaar was 
dat het thema ‘Iconen en symbolen’. 
Nu zijn onze kerken rijk aan iconen 
en symbolen. Dus genoeg te bekijken. 
In totaal zijn er ruim 65 enthousiaste 
bezoekers geweest in de beide kerken. 
Bijvoorbeeld mensen uit Hengelo en 
Deventer die een fietstochtje in de 
omgeving maakten, en mensen uit 
Haarlem die speciaal de Bavokerk 
wilden zien. En iemand die in beide 
kerken een uurtje orgel kwam spelen. 
Zo zie je maar, heel diverse mensen en 
verschillende beweegredenen, maar 
alle bezoekers waren enthousiast over 
onze mooie kerken. Dat laat weer eens 
zien hoe bijzonder onze kerken zijn. 
Alle mensen die dit mogelijk hebben 
gemaakt heel hartelijk dank voor jullie 
tijd en inzet afgelopen zaterdag. 

De Beheer Commissie 

ties en om mee te zingen bij rouw en 
trouw.
Sjaan heeft haar vaste plekje in het 
koor bij de alten, bescheiden op de 
achtergrond, maar tot steun van de 
andere alten, want ze heeft een mooie 
en vaste altstem. Geen wonder, want ze 
komt uit een familie van kerkzangers: 
haar vader en broers hebben ook lange 
tijd in het kerkkoor gezongen. 
Tijdens de barbecue van het dames-
koor op 5 september werd Sjaan in 
het zonnetje gezet. Zij kreeg bloemen 
en een geschenk van het dameskoor. 
Namens de BCP was Stefan van der 
Voorn naar de barbecue gekomen, ook 
met bloemen, als blijk van dank en 
waardering. 

Open Monumentendag 
Zaterdag 10 september was het weer 
zover ‘Open Monumentendag’. Onze 
beide kerken hadden de deuren weer 
opgesteld van 10.30 uur tot 15.30 uur. 

- Lief en leed -

Overleden
26 augustus Theodorus Wilhelmus den Hollander  67 jaar
30 augustus Jeanne Weenink- Ravensbergen   83 jaar
7 september Maria Cornelia van Zoen- van Amsterdam     103 jaar
7 september Petrus Antonius Maria van der Boog  89 jaar
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De jubilarissen Ottie en Marcel
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Vanuit de pastoraatsgroep 
Emanuelkern: Onderweg
Als u dit leest, geniet u wellicht nog 
na van de kermis ‘in de Veen’, maar op 
dit moment van schrijven zijn velen 
waarschijnlijk nog druk met de (laatste) 
voorbereidingen bezig. Traditiegetrouw 
start de feestweek met een ‘Kermis-
viering’,  (oranje-viering). Erg mooi en 
waardevol om met elkaar te vieren en 
ervaren dat God altijd onder ons aanwe-
zig is. Naast dat we in de kerk, in ons 
geloof, troost bij Hem en elkaar zoeken 
bij rouw, is het goed en belangrijk om zo 
met elkaar  ook de vreugdevolle mo-
menten te delen en daarvoor te danken. 
We leven tenslotte met elkaar, zijn met 
elkaar onderweg in dit leven.

Onderweg met elkaar, als volk van God, 
zo omschreef  Mgr van den  Hende 
-onze bisschop- ons leven tijdens zijn 
lezing bij het Symposium over Vitaliteit 
van de kerk, vrijdagavond 9 september. 
De kerk mag dan simpel gezegd een 
gebouw van hout en steen zijn, eigenlijk 
is het veel meer dan dat! Hij noemde 
ons –parochianen-  de levende stenen, 
vergeleek het ook met een wijnstok en 
haar ranken: zonder wijnstok, zonder 
God, geen vitale, groeiende ranken. De 
bisschop roept ons op de vitaliteit van 

de kleiner wordende kerk in ons hart 
te laten beginnen, met nieuwe ogen te 
kijken naar ons geloof en onze krachten 
te bundelen. We moeten onszelf niet 
afvragen wanneer we ophouden, maar 
juist hoe we doorgaan! De Heer houdt 
ons vast en wij mogen Hem vasthouden 
in ons leven. 

Mevrouw Schouten sprak over de kracht 
van de kerk in de samenleving. Het 
aantal gelovigen daalt weliswaar, maar 
waarom leggen we de nadruk op het 
negatieve? Je mist iets pas als het weg 
is. Be good and tell it! Waarom zitten 
bijvoorbeeld de deuren dicht tijdens een 
viering? Laat zien wat je doet! De kerk 
heeft aandacht voor iedereen; ouderen, 
eenzamen, minderheden. De paus geeft 
hierin het grote voorbeeld. Die aandacht 
voor de ander, naastenliefde, vinden 
velen vanzelfsprekend in hun leven; zo 
werkt God dus in hen, is met hen, met u 
dus, onderweg. (via www.kerkomroep.nl 
kunt u de alles nog terugluisteren!)

De aanstaande eerste communicantjes 
zijn ook onderweg; zondag 11 septem-
ber zijn zij gestart met hun Ankerpro-
ject ter voorbereiding op hun Eerste 
Heilige Communie. In diezelfde viering 
zijn 2 dopelingen hun weg met God 
en met ons begonnen. Dit jaar zult u 
vaker ‘dopen tijdens een viering’ kunnen 
meemaken.

In de komende federatieweek willen 
we ook het met-elkaar-onderweg-zijn 
vorm geven. Het thema is: “Kom mee”. 
Het gehele programma stond al in de 
Samenstromen van september, bij deze 
nogmaals onder uw aandacht gebracht. 

En tot slot vind ik het fijn om u te 
melden dat Gerard Bontje als nieuw lid 

van de pastoraatsgroep, met ons mee 
onderweg is gegaan. 
Ik sluit af met een warm welkom voor 
hem bij ons en voor u bij alle activitei-
ten van onze vitale kerk(en)!

Namens de pastoraatsgroep  
Emanuelkern, Astrid de Haas

Dopen tijdens de viering/
familievieringen
Het wordt ook al gemeld in het stukje 
van de pastoraatsgroep: er wordt nu 
gedoopt in de familievieringen en een 
en ander wordt na de eerste keer geëva-
lueerd. Wat ging goed, wat minder, wat 
kan anders, wat kan beter. U hoort er 
ongetwijfeld nog wel over. In de familie-
viering van 2 oktober zullen, zoals het er 
nu naar uitziet, geen kinderen gedoopt 
zijn. Voor de viering van 27 november 
zin er wel dopelingen. Dan is de schoe-
nendoosviering.

Doordeweekse vieringen  
in oktober
Petruskerk:  iedere dinsdag en donder-
dag om 09.00 uur en iedere woensdag 
om 07.00 uur
Gogherweide: iedere vrijdag om 
09.30 uur
Zorgcentrum Jacobus: iedere zaterdag 
om 16.00 uur met uitzondering van  
8 oktober
Zorgcentrum Jacobus: woensdag  
5 oktober 10.30 uur oecumenische 
dienst

Peuterviering
U heeft er al iets over kunnen lezen 
in de vorige Samenstromen: zondag 
16 oktober (en niet op 9 oktober) om 
10.00 uur is de eerste peuterviering. 
De viering duurt 25 à 20 minuten. De 
viering is afgestemd op kinderen vanaf 
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ongeveer 2 jaar tot en met groep 3 maar 
is natuurlijk toegankelijk voor alle be-
langstellenden.

Oecumenische dienst in de 
Spreng
Op 16 oktober is bij ons in de kerk de 
peuterviering. Voor wie daar niet naar 
toe wil, is er een oecumenische dienst in 
De Spreng in Oude Wetering met mede-
werking van koor Cadans. Voorgangers 
zijn de dominee en Diaken van Aarle. 
Aanvang van de dienst is 10.00 uur.

Koffiedrinken
Deze maand drinken we twee keer kof-
fie na een viering. Een keer op 2 oktober 
(eerste zondag van de maand) en een 
keer op 9 oktober bij de afsluiting van 
de federatieweek.

Zegening verzamelgraf
Op een regenachtige 21 augustus was de 
Petruskerk vol. Zoals bekend bij velen, 
is een deel van het kerkhof geruimd 
en zou pastor Bosma na de viering het 

  
- Lief en leed -

Gedoopt
Sven van Klink, zoon van Joost van Klink en Sabine van Klink-van Egmond
Emily l’Ami, dochter van Erwin l’Ami en Angelique van Egmond

Huwelijksjubileum
21 oktober  Wil en Jolanda Koek     40 jaar
23 oktober Kees en Lia van Klink     40 jaar

Overleden
19 augustus  Catharina Petronella Bosman-van der Voort  81 jaar
4 september  Adriana Johanna Koek-Verdel    88 jaar
16 september  Alberta Maria Helena van der Poel-Verlaan  74 jaar

verzamelgraf opnieuw zegenen. Voor, 
tijdens en na de viering kwam de regen 
met bakken uit de lucht maar tijdens 
de mooie plechtigheid op het kerkhof 
was het droog. Het was een ontroerende 
viering, door veel families aangegrepen 
voor een soort familiereünie wat bij het 
koffiedrinken al goed te merken was.

Allerzielenvieringen
Dit jaar is de viering in de Mariakerk op 
dinsdag 1 november om 19.00 en in de 
Petruskerk om woensdag 2 november 
om 19.00 uur. Aansluitend is daar Al-
lerzielen in het licht.

Iedereen die het afgelopen jaar een 
dierbare heeft verloren, krijgt nog een 
uitnodiging.

H. Franciscus parochie   
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Gedicht voor allerzielen

VOOR  JOU

Ik ben je niet vergeten
dat zul je heus wel weten.
Op deze speciale dag
wil ik dat zeggen als het mag. 
Heel vaak denk ik nog aan jou
omdat ik zielsveel van je hou. 
Al gaat de tijd voorbij
jij blijft  in-mijn-hart  bij mij.
Ik ontsteek hier voor jou een licht
zie in gedachten jouw blij gezicht.

Dorothé Klein-Verdel

Allerzielen in het licht

De hemel huilde, wij hadden paraplu’s
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Praatjesmakers

Lieve Jezus, hoe komt het dat U de laatste tijd geen andere dieren meer hebt uitge-
vonden? Wij hebben steeds dezelfde!. (Laura)
 (bron: gelovenisleuk.nl)

Dierenpuzzel

Franciscus van Assisi hield heel veel van alles en iedereen. Hij was ook een grote 
dierenvriend. Vier oktober is de gedenkdag van de heilige Franciscus maar ook is 
voor deze datum gekozen om jaarlijks stil te staan bij het welzijn van dieren. Deze dag 
noemen we ook dierendag. Daarom staat deze maand de prijspuzzel in het teken van 
dieren. Neem van elk van de onderstaande dierennamen (eerst even puzzelen!) de eer-
ste letter en lees een woord. Weet je ook wat dit woord betekent?  Stuur je oplossing 
naar samenstromenspraakwater@gmail.com en misschien win je wel een leuke prijs! 

navbaia     
liaoalgtr 
prus 
umwee 
ahsetrm 
rddea 
ndrreie 
ijgert 
iknisvt 
ragfi 

Boekentip

Beestenboel aan boord – John Goodwin,  
Tina Macnaughton.
Een origineel prentenboek waar de dieren in de 
ark zelf aan het woord komen. Tien verhaaltjes vol 
misverstanden en humor, die laten zien dat af en 
toe samenwerken eigenlijk gewoon leuk is. Een 
bijzonder prentenboek met kleurrijke illustraties. 
 
www.samueladvies.nl   € 9,95

Heilig Vormsel of Eerste Heilige Communie?

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

Geloofsvraag 

Waar vind ik de kerk op  
het internet?
Zondag is de “vaste dag” dat we 

als christenen bij elkaar komen. We 

vieren met elkaar, we bidden, we 

luisteren, we zingen. We ontmoeten 

God en elkaar. Maar, zo krijg ik vaak 

de vraag: daarbuiten, waar vind ik de 

kerk op het internet?  Het antwoord 

is: op heel veel plaatsen. Er zijn 

verschillende websites, we zitten op 

Facebook, op YouTube, en er zijn ook 

speciale Apps. Op die manier kunnen 

we elkaar “virtueel” ontmoeten. We 

vinden er informatie, maar ook hulp 

op onze weg met en naar God. 

Hierbij een overzichtje:

www.claraenfranciscusfederatie.nl: 

de website van onze federatie, bin-

nenkort komt er een grote update!

“HH Clara en Franciscus parochie-

federatie”: onze facebook-pagina 

www.bisdomrotterdam.nl: de website 

van het bisdom.

www.mobielehelden.nl: voor de 

jongeren.

katholiekleven.nl: het YouTube ka-

naal veel informatie en getuigenissen. 

“Bidden onderweg”: een App van 

de Jezuïeten met voor iedere dag een 

mooie podcast: de lezing van de dag, 

muziek en een korte meditatie. 

“Evangelizo”: een App met de lezin-

gen van de dag.

“Getijdengebed”: een App met het 

“getijdengebed”. Hierbij o.a. het 

standaard ochtend en avondgebed 

(lauden en vespers) van de kerk.

“YouVersion”: een App met verschil-

lende versies van de Bijbel.  

“MassTimes”: een App met de mistij-

den voor kerken over de hele wereld. 

en zo is er nog meer…

Veel plezier en devotie!
pastoor Jack Glas
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Omzien naar elkaar
Zondag van de diaconie 
(12 en 13 november)

Ieder jaar organiseren de PCI-en van onze federatie de zon- 
dag van de diaconie. Wij hebben daar ooit het weekend voor 
uitgekozen dat dichtbij 11 november ligt, de feestdag van de  
H. Martinus. Dit jaar is dit weekend op 12 en 13 november.
In dat weekend willen wij een plaatselijk initiatief van harte 
ondersteunen en in het zonnetje zetten. Wij hebben in 2017 
gekozen voor de Stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt 
gezinnen in de bijstand en in de schuldhulpverlening op het ge-
bied van onderwijs. Voor deze gezinnen is het vaak lastig om te 
voldoen aan alle schoolactiviteiten die wel van belang zijn voor 
het onderwijs maar die extra betaald moeten worden. We kun-
nen denken aan boekengeld, een fiets, een laptop, excursies. 
De Stichting Leergeld zorgt er voor dat kinderen uit gezinnen die 
financieel armlastig zijn toch volledig kunnen meedoen. Hoe dat 
werkt? In de volgende Samenstromen komt daar een uitgebreid 
verhaal over. Noteert u de datum van dit weekend wel in uw 
agenda?

Diaken André van Aarle

het is herfst
ik wandel op het laantje
en dwing mijzelf tot zien
want zien is iets anders
dan kijken
kijken doe ik de hele dag
het vliedende
het snellen van moment
naar moment
zien gaat naar het diepere
stil de tijd de tijd laten
en weten

hoe rood rood is
hoe bruin bruin is
hoe geel geel is

een mozaïek aan kleuren in
enkele bomen bij elkaar gezet
uitbundig tegen lichtend blauw

ik wandel op het laantje
nu ziende wetend
hoe verrassend mooi
dit kunstwerk is Herfstmozaïek

Clara & Franciscus federatie 



28

Algemeen
Een nieuwe collega

In juli hebben we afscheid genomen van Charles Horsthuis als 
pastoraal werker. Nu, na de vakantie, wordt pas echt duidelijk 
hoe we hem missen,Gelukkig mochten we bij dat afscheid al 
direct de komst van een nieuwe collega aankondigen: Heleen 
van de Reep. Zij zal vanaf november het pastoraal team komen 
versterken. We zullen haar officieel verwelkomen tijdens een 
speciale presentatieviering op zaterdagavond 29 oktober om 
19.00 uur in Langeraar. Vicaris-generaal Visser zal dan namens 
de bisschop aanwezig zijn en voorgaan. We hopen dat u met 
velen aanwezig zult zijn om zo Heleen in onze federatie welkom 
te heten.

Pastoor Jack Glas

Geslaagde tentoonstelling 
Clara en Franciscus
Het bezoek van Clara en Franciscus zit erop. Met een mooie 
openingsviering op 3 juli door diaken Van Aarle en de jonge 
broeder Franciscaan Hans-Peter Bartels is de tentoonstelling 
van start gegaan. Veel gasten 645 wisten de weg naar onze kerk 
te vinden zij kwamen uit alle windstreken en landen Israël, Rus-
land, Duitsland, Engeland en noem maar op. Vaak was er een 
praatje, maar het gebeurde ook dat men zomaar even binnen 
kwam voor de stilte of een gebed. 

Hier enkele reacties uit het gastenboek: 
Ik ben op de fiets uit Alphen gekomen, een uurtje fietsen maar 
het was de moeite waard. Fijn dat de bouwer van de grot uitleg 
gaf hoe hij te werk is gegaan. Respect!” “Op een bijzondere 

manier hoorde ik van deze tentoonstelling. Wat een verrassende 
opzet met zoveel verhalen rond deze personen Franciscus en 
Clara. Duidelijke rondleiding! Bedankt dat ik dit mocht meema-
ken en ook voor de vriendelijke ontvangst, compleet met een 
lekker kopje thee.” De tentoonstelling is op 28 augustus in een 
passende viering over Clara en Franciscus afgesloten door pas-
tor Bosma. Heel veel dank aan alle mensen die een bijdrage ge-
leverd hebben om de tentoonstelling tot een succes te maken. 
Dank ook aan alle gastvrouwen-heren die de bezoekers met een 
warm welkom in onze kerk mochten ontvangen. 

De tentoonstellingscommissie Andre, Jan, Jan en Wil. 

Oogstdankviering:
‘Oogsten, zonder pretentie’
In het weekend van 22 en 23 oktober wordt in alle kerken van de 
parochie H. Clara de oogstdankviering gehouden, ook dit jaar in 
samenwerking met de plaatselijke land- en tuinbouwafdelingen 
van LTO Noord. De oogstdankviering staat in de traditie van 
dankbaarheid voor het binnenhalen van de gewassen door boe-
ren en tuinders. Maar we willen oogsten graag ook in bredere 
zin zien. ‘Oogsten, zonder pretentie’ is het thema dit jaar. Daar 
zit de volgende gedachte achter. Door je inzet iets betekenen 
voor een ander of je omgeving, zonder iets terug te verwachten. 
Oogsten wat je gezaaid hebt, letterlijk of figuurlijk. Tijdens de 
oogstdankvieringen krijgt de versiering in de kerken vorm door 
de geoogste producten uit de omgeving. We delen van de oogst 
door onze gaven in de collecte, deze wordt gehouden voor 
Missio Nederland. Deze missionaire organisatie ondersteunt 
een project van de Missiebenedictinessen op de Filipijnen. Ze 
hebben het initiatief genomen voor de bouw van een nieuw dorp 
voor de vissersfamilies in Tacloban, welke getroffen zijn door 
de tyfoons. U bent van harte welkom bij een van de oogstdank-
vieringen! De viering in de Franciscus parochie is op zondag 23 
oktober in de parochiekern Hoogmade. Enjoy zingt.

Namens de werkgroep Oogstdankviering, Marcel van Tol

Clara & Franciscus federatie 

Vrij 

ik schuif de grendel
van mijn ziel
en laat de vrijheid
binnenkomen

en weet mij
onbelemmerd
meegenomen
op een zweefvlucht
naar het Licht

Oeke Kruythof
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Clara & Franciscus federatie 

Passion 2017 in Noorden

De Passion, zoals ze jaarlijks door de EO op de televisie wordt 
uitgezonden op Witte Donderdag zal bij velen op het netvlies 
staan. Deze traditie is enkele jaren geleden door één van de 
koren uit de Federatie opgepakt en sindsdien voeren we onze 
eigen Passion op. Het is hoog zomer en de voorbereidingen 
voor de uitvoering van de Passion zijn in volle gang. Op 9 april 
2017 zal deze verzorgd worden door Waimbaji uit Noorden. 
Vanaf september zijn we gestart met de repetities  van 20.30 tot 
21.30 uur. Nieuwe muziek zal worden ingestudeerd, waarvan 
een aantal 4-stemmig. 

Lijkt het je leuk om mee te zingen? Of als apostel mee te zingen 
en te spelen? Neem dan contact op met Pia Schütz, onze  
dirigent, pia.b.schutz@gmail.com

Of …. ben je een TOP muzikant die we in ons "metropool-
orkest" kunnen gebruiken, neem dan contact op met Hans 
Schoenmakers, hij is de leider van de band hansschoenma-
kers@ziggo.nl

Repetities: St. Martinuskerk in Noorden, aanvang 20.30 uur. 
Aangezien we het belangrijk vinden dat er ook een onderlinge 
band tussen de koorleden ontstaat, beginnen we met een kop 
koffie of thee of een watertje.

Wijziging van de datum 
Banneux dag in Nootdorp
Een reünie van de bedevaarten van het afgelopen jaar wordt dit 
jaar gehouden op zondag 20 november 2016. Het programma 
wordt in de november editie verder bekendgemaakt. Het pro-
gramma vindt u op pagina 14 bij de parochiekern Nieuwveen.

CONCERT: 
´BACH e.a. - BROOS BESTAAN´
Presentatieconcert op 1 november 20.00 uur, St. Janskerk  
Gouda: ‘Aan de grenzen van het leven. Een mens te zijn op 
aarde’ = boek + CD, uitgegeven door Kok in Utrecht, geschre-
ven door ds. E.P van der Veen, Protestantse Kerk in Nederland.
De muziek op de CD, werken van J.S. Bach en enkele tijdgeno-
ten, wordt 1 november ten gehore gebracht door professioneel 
kamerkoor en begeleidingsensemble Ars Musica o.l.v. Patrick 
van der Linden. Ars Musica zong tijdens de herdenkingsdienst 
van de slachtoffers van de MH17 in 2014.

Kortingsactie
Lezers van dit blad betalen slechts € 15,- i.p.v. de normale 
toegangsprijs van € 20,- voor dit concert met de kortingscode 
902 – 19597 op www.stichtingarsmusica.nl 
Hier kunnen kaarten worden besteld voor de 8 concerten ´BACH 
e.a. – BROOS BESTAAN´ in den lande vanaf 1 november.

Event en mini-symposium
Andere activiteiten op 1 november in de St. Janskerk in Gouda:
Vanaf 14.00 uur is er een afscheids-event met bedrijven, orga-
nisaties, particulieren, kunstenaars en ambachtslieden die hun 
diensten of producten aanbieden. Vrije toegang.

15.00 – 16.30 uur: mini-symposium met o.a. Manu Keirse,  
Belgisch hoogleraar verlieskunde.

In het boek ´Aan de grenzen van het leven. Een mens te zijn op 
aarde´ komen op inlevende wijze grenservaringen ter sprake: 
verlies, verdriet, rouw, afscheid, troost, toekomstverwachting. 
Het boek is bijbels en gelovig maar ook psychologisch en men-
selijk. Hedendaagse levenservaringen worden doordacht vanuit 
bijbelse woorden die actueel en menselijk klinken. 

Symbolische foto’s vatten ieder hoofdstuk visueel samen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds.  E. P. van 
der Veen, email epvdveen@hotmail.com of tel. (0341) 25 74 70.
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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 (kinder-

woorddienst, 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
• Startviering Eerste H. Communie
• M. Hoogenbosch  

zondag  
2 oktober  
Federatieweek

zaterdag  
8 oktober  
Federatieweek

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas 

zaterdag  
8 oktober  
Federatieweek

zondag  
9 oktober  
Federatieweek

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Inzegening gerenoveerde begraaf-

plaats
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle  

9.30 uur
• Oecumenische viering
• Viering is in de Hervormde kerk
• M. Hoogenbosch + Ds. J. van Mal-

den + ds. H. Prosnan  

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

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Parochiezondag H. Franciscus
• B. Bosma 

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

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

zondag  
9 oktober  
Federatieweek

zaterdag  
15 oktober

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas  

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• Th. Dingjan 

zaterdag  
15 oktober

zondag  
16 oktober

19.00 uur
• Marialof
• Cantorij
• Om 10.00 uur een peuterviering
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche (kinderwoorddienst,  

koffie na de viering)
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• M. van der Zwaan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Voor de viering koffiedrinken (vanaf 

10.30 uur)
• Parochiaan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild  

10.00 uur
• Oecumenische Viering
• Cadans
• Viering is in De Spreng
• A. van Aarle + Dominee

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• A. Vijftigschild

zondag  
16 oktober

zaterdag  
22 oktober

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Oogstdankdag (koffie na de viering)
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Oogstdankdag (koffie na de viering)
• B. Bosma  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Oogstdankdag
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

zaterdag  
22 oktober

zondag  
23 oktober

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Oogstdankdag (Presentatie Eerste 

Communicanten)
• B. Bosma   

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Oogstdankdag (Kinderwoorddienst)
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• Oogstdankdag
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• Koffie na de viering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Jagerman 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Familiekoor Enjoy
• Oogstdankdag
• A. van Aarle 

zondag  
23 oktober

zaterdag  
29 oktober  
Allerheiligen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Heren-/Dameskoor Oud Ade
• Presentatie pastor H. van de Reep 

(koffie na de viering)
• Vicaris-generaal T. Visser +  

Pastoraal Team 

geen viering (i.v.m. presentatie 
pastor H. van de Reep in Langeraar)

geen viering (i.v.m. presentatie 
pastor H. van de Reep in Langeraar)

geen viering (i.v.m. presentatie
pastor H. van de Reep in Langeraar)

zaterdag  
29 oktober  
Allerheiligen

zondag  
30 oktober  
Allerheiligen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

viering vervalt 
(is op zaterdag)

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Th. van Steekelenburg

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Th. van Steekelenburg

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

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

zondag  
30 oktober  
Allerheiligen

dinsdag  
1 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• De Horizon
• B. Bosma  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Revival
• M. Hoogenbosch

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Cadans
• J. Glas 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Inspiratie
• A. Vijftigschild  

dinsdag  
1 november  
Allerzielen

woensdag  
2 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Lords Voice
• B. Bosma 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Canta Libre
• J. Glas 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Waïmbaji
• F. van der Ven 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• St. Caeciliakoor
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Emanuelkoor
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Gemengd Koor RW
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

woensdag  
2 november  
Allerzielen

zaterdag  
5 november

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• H. Vormsel
• Vicaris-Generaal T. Visser + J. Glas 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. van de Reep 

zaterdag  
5 november

zondag  
6 november

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche
• B. Bosma 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor Flos Campi
• Parochiaan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Voor de viering koffiedrinken  

(vanaf 10.30 uur)
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• Th. Dingjan 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

zondag  
6 november

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. Iedere 
woensdag een viering om 7.00 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

OKTOBER 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

Zaterdags om 19.00 uur

Aarlanderveen, Langeraar, 

Nieuwkoop
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O.L.V. Geboortekerk 
Hoogmade
Kerkstraat 57

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 (kinder-

woorddienst, 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
• Startviering Eerste H. Communie
• M. Hoogenbosch  

zondag  
2 oktober  
Federatieweek

zaterdag  
8 oktober  
Federatieweek

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas 

zaterdag  
8 oktober  
Federatieweek

zondag  
9 oktober  
Federatieweek

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Inzegening gerenoveerde begraaf-

plaats
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle  

9.30 uur
• Oecumenische viering
• Viering is in de Hervormde kerk
• M. Hoogenbosch + Ds. J. van Mal-

den + ds. H. Prosnan  

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

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Parochiezondag H. Franciscus
• B. Bosma 

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

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

zondag  
9 oktober  
Federatieweek

zaterdag  
15 oktober

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas  

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• Th. Dingjan 

zaterdag  
15 oktober

zondag  
16 oktober

19.00 uur
• Marialof
• Cantorij
• Om 10.00 uur een peuterviering
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche (kinderwoorddienst,  

koffie na de viering)
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• M. van der Zwaan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Voor de viering koffiedrinken (vanaf 

10.30 uur)
• Parochiaan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild  

10.00 uur
• Oecumenische Viering
• Cadans
• Viering is in De Spreng
• A. van Aarle + Dominee

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• A. Vijftigschild

zondag  
16 oktober

zaterdag  
22 oktober

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Oogstdankdag (koffie na de viering)
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Oogstdankdag (koffie na de viering)
• B. Bosma  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Oogstdankdag
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

zaterdag  
22 oktober

zondag  
23 oktober

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Oogstdankdag (Presentatie Eerste 

Communicanten)
• B. Bosma   

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Oogstdankdag (Kinderwoorddienst)
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• Oogstdankdag
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• Koffie na de viering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Jagerman 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Familiekoor Enjoy
• Oogstdankdag
• A. van Aarle 

zondag  
23 oktober

zaterdag  
29 oktober  
Allerheiligen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Heren-/Dameskoor Oud Ade
• Presentatie pastor H. van de Reep 

(koffie na de viering)
• Vicaris-generaal T. Visser +  

Pastoraal Team 

geen viering (i.v.m. presentatie 
pastor H. van de Reep in Langeraar)

geen viering (i.v.m. presentatie 
pastor H. van de Reep in Langeraar)

geen viering (i.v.m. presentatie
pastor H. van de Reep in Langeraar)

zaterdag  
29 oktober  
Allerheiligen

zondag  
30 oktober  
Allerheiligen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

viering vervalt 
(is op zaterdag)

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Th. van Steekelenburg

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Th. van Steekelenburg

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

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

zondag  
30 oktober  
Allerheiligen

dinsdag  
1 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• De Horizon
• B. Bosma  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Revival
• M. Hoogenbosch

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Cadans
• J. Glas 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Inspiratie
• A. Vijftigschild  

dinsdag  
1 november  
Allerzielen

woensdag  
2 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Lords Voice
• B. Bosma 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Canta Libre
• J. Glas 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Waïmbaji
• F. van der Ven 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• St. Caeciliakoor
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Emanuelkoor
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Gemengd Koor RW
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

woensdag  
2 november  
Allerzielen

zaterdag  
5 november

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• H. Vormsel
• Vicaris-Generaal T. Visser + J. Glas 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. van de Reep 

zaterdag  
5 november

zondag  
6 november

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche
• B. Bosma 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor Flos Campi
• Parochiaan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Voor de viering koffiedrinken  

(vanaf 10.30 uur)
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• Th. Dingjan 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

zondag  
6 november

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. Iedere 
woensdag een viering om 7.00 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 PAROCHIEOKTOBER 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  
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 (kinder-

woorddienst, 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
• Startviering Eerste H. Communie
• M. Hoogenbosch  

zondag  
2 oktober  
Federatieweek

zaterdag  
8 oktober  
Federatieweek

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas 

zaterdag  
8 oktober  
Federatieweek

zondag  
9 oktober  
Federatieweek

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Inzegening gerenoveerde begraaf-

plaats
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle  

9.30 uur
• Oecumenische viering
• Viering is in de Hervormde kerk
• M. Hoogenbosch + Ds. J. van Mal-

den + ds. H. Prosnan  

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

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Parochiezondag H. Franciscus
• B. Bosma 

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

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

zondag  
9 oktober  
Federatieweek

zaterdag  
15 oktober

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas  

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• Th. Dingjan 

zaterdag  
15 oktober

zondag  
16 oktober

19.00 uur
• Marialof
• Cantorij
• Om 10.00 uur een peuterviering
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche (kinderwoorddienst,  

koffie na de viering)
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• M. van der Zwaan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Voor de viering koffiedrinken (vanaf 

10.30 uur)
• Parochiaan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild  

10.00 uur
• Oecumenische Viering
• Cadans
• Viering is in De Spreng
• A. van Aarle + Dominee

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• A. Vijftigschild

zondag  
16 oktober

zaterdag  
22 oktober

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Oogstdankdag (koffie na de viering)
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Oogstdankdag (koffie na de viering)
• B. Bosma  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Oogstdankdag
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

zaterdag  
22 oktober

zondag  
23 oktober

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Oogstdankdag (Presentatie Eerste 

Communicanten)
• B. Bosma   

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Oogstdankdag (Kinderwoorddienst)
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• Oogstdankdag
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor
• Koffie na de viering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Jagerman 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Familiekoor Enjoy
• Oogstdankdag
• A. van Aarle 

zondag  
23 oktober

zaterdag  
29 oktober  
Allerheiligen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Heren-/Dameskoor Oud Ade
• Presentatie pastor H. van de Reep 

(koffie na de viering)
• Vicaris-generaal T. Visser +  

Pastoraal Team 

geen viering (i.v.m. presentatie 
pastor H. van de Reep in Langeraar)

geen viering (i.v.m. presentatie 
pastor H. van de Reep in Langeraar)

geen viering (i.v.m. presentatie
pastor H. van de Reep in Langeraar)

zaterdag  
29 oktober  
Allerheiligen

zondag  
30 oktober  
Allerheiligen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

viering vervalt 
(is op zaterdag)

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Th. van Steekelenburg

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Th. van Steekelenburg

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

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

zondag  
30 oktober  
Allerheiligen

dinsdag  
1 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• De Horizon
• B. Bosma  

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Revival
• M. Hoogenbosch

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Cadans
• J. Glas 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Inspiratie
• A. Vijftigschild  

dinsdag  
1 november  
Allerzielen

woensdag  
2 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Lords Voice
• B. Bosma 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Canta Libre
• J. Glas 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Waïmbaji
• F. van der Ven 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• St. Caeciliakoor
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Emanuelkoor
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Gemengd Koor RW
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

woensdag  
2 november  
Allerzielen

zaterdag  
5 november

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• H. Vormsel
• Vicaris-Generaal T. Visser + J. Glas 

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. van de Reep 

zaterdag  
5 november

zondag  
6 november

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche
• B. Bosma 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor Flos Campi
• Parochiaan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Voor de viering koffiedrinken  

(vanaf 10.30 uur)
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• Th. Dingjan 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Velthuyse 

zondag  
6 november

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. Iedere 
woensdag een viering om 7.00 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

OKTOBER 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 (november 2016) kunt u uiter-
lijk op 17 oktober aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 4 november.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara  H. Franciscus
06 118 533 52 06 254 473 48

 

Door Leen



jONgerEn
Nieuwe Jongerengroep Claraparochie
Op zondagavond 4 september zijn we begonnen met een 
jongerengroep voor de Claraparochie in 't Achterom van de 
Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. De eerste avond ging 
over barmhartigheid en werd begeleid door pastor Bosma. 
Pastor Bosma heeft ons verteld over de verschillende werken 
van barmhartigheid. Daarna zijn we in verschillende groepjes 
uiteengegaan en hebben we gepraat over wat barmhartigheid 
in ons dagelijks leven betekent. Als afsluiting zijn we naar de 
kerk gegaan, hebben daar gezamenlijk gebeden en zijn stil 
geweest. Nadien nog gezellig in 't Achterom bijgekletst en ge-
dronken! De onderwerpen van de volgende avonden bepalen 
we zelf, in het begin zal pastor Bosma deze inleiden maar we 
willen ook gastsprekers gaan uitnodigen. Op dit moment zijn 
we een clubje van 10 jongeren maar we vinden het leuk als er 
meer jongeren bijkomen dus voel je er wel wat voor om eens 
sfeer te proeven en na te denken over je persoonlijke geloof, 
ben je tussen de 20 en 35 jaar dan ben je van harte uitgeno-
digd! De avonden van dit jaar staan gepland op 2 oktober, 13 
november, 11december, inloop vanaf 19.15 uuur, avondpro-
gramma start om 19.30 uur.

Voor meer informatie en aanmelden bij Femke van  
Egmond (ekkie81@hotmail.com) en Betsy van der Linde 
(betsyvdlinde@gmail.com)

Spirit 15 jaar!
In september bestaat jongerenkoor Spirit 15 jaar! Dit vieren 
wij in de viering van 16 oktober 2016 om 11.15 uur, waarna 
we met zijn allen koffiedrinken in de kerk. Wij nodigen graag 
iedereen uit om dit jubileum met ons mee te vieren, er zal ook 
crèche zijn. Ook wordt er op deze dag een aantal jubilaris-
sen gehuldigd. Om deze viering een speciaal tintje te geven, 
kunnen oud-leden met ons mee zingen. Op 6 en 13 oktober 
zullen wij hiervoor repeteren, om 19.45 uur in het Koetshuis. 
Ook zijn oud-leden natuurlijk welkom om enkel de viering bij 
te wonen. Wanneer het je leuk lijkt om mee te zingen of als 
je nog vragen hebt, kun je mailen naar jongerenkoorspirit@
gmail.com. Of kijk op onze Facebookpagina: Spirit uit Lange-
raar 15 jaar. Hopelijk tot 16 oktober!

Muzikale groetjes, Spirit.

The Next Step Vormingsweekenden
Drie weekenden om je te verdiepen in wat het betekent om 
katholiek te zijn, wat de fundamenten zijn van het geloof, 
maar ook tools om deze kennis in je dagelijks leven toe te 
passen. We willen je graag helpen om de volgende stap te 
nemen in je geloofsleven, waar je ook staat. Of je nu graag 
een opfriscursus wilt, voor het eerst bent geraakt op de  
Wereldjongerendagen, of nieuwsgierig bent naar méér.

Agenda   
2 oktober:  Jongerengroep in Aarlanderveen

7 oktober:  Solid Friends in Noorden

14 oktober:  Rock Solid in Aarlanderveen

21 oktober:  Rock Solid in Noorden

16 oktober:  Jubileumviering Spirit in Langeraar

28 oktober:  Rock Solid in Aarlanderveen

Deze weekenden vinden dit 
jaar voor de derde keer plaats 
en de vorige twee edities zijn 
goed bezocht. Ook werd er 
door de deelnemers erg po-
sitief op terug gekeken: "Ga 
zo door! Dit soort activiteiten 
zijn echt bemoedigend!", "Deze week-
enden hebben me ontzettend veel gegeven, bedankt!" 
en "Superfijne weekenden, leerzaam en inspirerend: voor 
herhaling vatbaar". Met zulke feedback organiseren we ze 
graag weer!

Wie, waar en wanneer
Het programma is verdeeld over drie weekenden, met  
verschillende, aansluitende onderwerpen:
1.  Get your gear together: Wat zijn de basics van het 

katholieke geloof?
2.  Start walking: Hoe kun je Jezus volgen?
3.  Purpose & duration: Hoe houd ik het vol?

De weekenden zijn 
voor jongeren tus-
sen de 16 en 30 jaar. 
Ze vinden plaats op 
4 - 6 november 2016 
(Helmond), 20 - 22 
januari 2017 (Heiloo) 
en 24 - 26 maart 2017 
(Helmond). Lees nog 
veel meer over de Vor-
mingsweekenden op 
www.jongkatholiek.nl, 
zowel over de inhoud 
als de kosten.

       

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


