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Van de redactie
Het laatste nummer van 2016 en tegelijkertijd het eerste van 2017 ligt voor u. Er is weer
een jaar voorbij. Een jaar waarin we onder andere afscheid hebben genomen van pater
Dirk Koster, pastoor Van Zoelen en pater Happel. Ook pastor Charles Horsthuis, die de
pensioengerechtigde leeftijd bereikte, heeft ons verlaten. Veel van onze parochianen moesten
afscheid nemen van een dierbare. Maar gelukkig kwam er een nieuw teamlid: pastor Heleen
van de Reep, er werden kinderen geboren en het Ankerproject is van start gegaan. Een heel nieuw jaar ligt voor ons, een jaar vol uitdagingen.
Maar laten we ons eerst in alle rust gaan voorbereiden op de komst van het Kind. Het Kind dat vrede brengt. Laten we daar op vertrouwen.
Wij wensen u, namens alle redactieleden, een zalig kerstmis, een gezond, voorspoedig en gelukkig 2017 en met dit nummer veel leesplezier.
De centrale redactie van deze uitgave: Harry Veenman en Bep Verdel-Turk

GEBED
Iedereen bidt wel eens. Vaak uit gewoonte, soms zonder er bij na te denken, soms
nauwelijks wetend wat we bidden, maar
dat maakt niet uit. Als je je er goed bij
voelt moet je het zeker doen. Een gebed
is vaak een vraag over het verbeteren
van de gezondheid, het slagen voor een
examen of simpel tot Antonius om een
verloren ding terug te mogen vinden. Ik
zelf ben niet zo’n gewoontebidder. Dat
hebben we vroeger misschien wel te veel
moeten doen.
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rechtstreeks van de koe en een stuk koek
hoorden er dan bij. De club werd daardoor
rustig en ging dan ook rustig slapen.
Om het half uur ging ik meestal even het
terrein op, liep tussen de tenten door en
wist dat iedereen in diepe rust was. Dat is
ook nodig, anders heb je de volgende dag
alleen maar chagrijnige kinderen.
Als het een mooie onbewolkte nacht was
en ik stond daar alleen midden op het terrein, keek ik naar de sterren en de melkweg en liet de grootsheid van de schepping op mij inwerken. Daar gebeurde het
vaak dat er spontaan een Onze Vader in
mij op kwam. Uit een gevoel van dankbaarheid, een kamp dat geslaagd was, de
natuur om mij heen.
Dat was een gebed van binnenuit.
Mijn gebed.
Rob Aupers

OVERWEGING

Pastoraal

Welkom!
Een poos geleden was ik bij een presentatie van de bevlogen horecaman Wouter
Verkerk over gastvrijheid. In zijn vak is dat
natuurlijk de kern waar het allemaal om
draait. Maar gastvrijheid speelt een rol in
alle werksoorten. Sterker nog, in heel het
leven met elkaar is het van belang! Ja,
natúúrlijk, zult u zeggen. Toch is gastvrij
zijn helemaal niet zo vanzelfsprekend.
Niet iedereen is van nature gastvrij. En
soms zit je in een moment van je leven
dat je even niet zoveel ruimte over hebt
voor anderen. Domweg omdat je je handen vol hebt aan je eigen situatie.
Wat mij zo raakt in ons geloof in de Drieene God, is juist dat welkom zijn, de uitnodiging. Het begint al met God die zich
bekend maakt aan Mozes, als deze in de
woestijn een aanwezigheid ervaart, een
stem hoort. Op zijn vraag, wie degene is
die tot hem spreekt hoort: Ik ben de God
van Abraham, Isaak en Jacob, “Ik-zal-erzijn is mijn naam”. Een aanbod, nabijheid, een baken.
Een wenkend woord
In een Engels boek* over spirituele
begeleiding las ik jaren geleden iets over
God, dat me altijd is bijgebleven en beeld
is geworden van hoe ik God zie. “God is
een wenkend woord. Het roept ons weg
uit onszelf en boven onszelf uit. Hij of
zij, het is de God van verrassingen, die
altijd iets nieuws begint.” God wenkt mij,
nodigt mij uit om op weg te gaan, telkens
weer. Daarbij soms ook datgene achter je
te laten waar je zo aan gewend was.
Zo verging het ook de twaalf leerlingen en
anderen die door Jezus werden uitgenodigd. “Kom, volg mij.” Sommigen lieten
alles achter, vertelt het evangelie, maar
voor anderen was de stap te groot. Zoals
de rijke man waar het evangelie over
vertelt die zijn bezit niet los wilde laten
en de genodigden voor het feestmaal die
niet kwamen omdat het bekijken van de
laatste aankoop belangrijker was.

Welkom in de herberg
Deze maand vieren we Jezus’ geboorte.
We vertellen het kerstverhaal over een
kind dat half in de openlucht werd geboren. Zijn wieg was de voederbak van
de dieren, want er was geen plaats in de
herberg. De evangelist Lucas maakt ons
duidelijk: de Messias is geen koning die
in de veilige beschutting van een paleis
leeft, maar juist daar waar de verschoppelingen, de uitgestotenen, de minsten
van de samenleving zijn. Met hen is Jezus
solidair.
Het zijn dan ook de herders, ruw volk,
die het goede nieuws het eerst horen.
De Messias, de Redder van de wereld
is geboren. Natuurlijk schrik je daarvan,
want sinds wanneer zijn zij het eerst aan
de beurt. Toch alleen om weggestuurd te
worden…?

Maar een zuster-Claris zag het verrassend anders. Voor haar is Jezus zelf de
Samaritaan die zich ontfermt over de
gewonde, gekwetste en uitgestoten mensen. Hij doet een beroep op degene die
beschikt over onderdak, de herbergier.
In het leven maken we van alles mee.
Soms zijn we gewond of verdrietig, voelen we ons alleen en langs de kant van de
weg liggen. Andere keren zijn wij het die
onderdak en aandacht kunnen geven aan
wie dat even nodig heeft. Maar allemaal
zijn we welkom en vinden we onderdak in
Gods eigen herberg.
Pastor Marjo Hoogenbosch
* God of surprises, G. Hughes,

Er is nog een ‘herbergverhaal’ in het
Lucasevangelie, dat rijmt op het geboorteverhaal. Over de barmhartige Samaritaan die een gewonde langs de kant van
de weg treft, deze op zijn rijdier naar de
herberg brengt. De Samaritaan springt als
voorbeeld in het oog. De herbergier lijkt
een bijrol te hebben.
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Clara & Franciscus federatie

Verdieping
Aangehaakt…!

“De deur blijft open…”

Nu, begin december, zijn in de Clara- én de Franciscusparochie
twee Ankerzondagen geweest. Zondagen speciaal voor de gezinnen van kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige
Communie. Deze ontmoetingen rond catechese en viering
gebeuren in en rond de Petruskerk in Roelofarendsveen en in en
rond de Adrianuskerk in Langeraar.

Sta ik daar met een grote doos oud papier…, valt net de deur
van de berging weer dicht door de wind! Gelukkig is er net een
voorbijganger die de situatie doorheeft en toeschiet: “Ik doe de
deur wel even voor je open!” Een kleinigheid misschien, maar
wel zo prettig. In het echte omgaan met elkaar is het nog mooier
als we deuren voor elkaar openen. Waar je moeite hebt om
elkaar te begrijpen, te zoeken naar openingen. Waar je voor de
dichte muur van wantrouwen staat, een doorbraak te vinden.

De eerste zondag was natuurlijk wat onwennig. Het was even zoeken, maar op beide
locaties waren er voortreffelijke gastvrouwen
en -heren die iedereen de weg wezen. De kinderen vonden hun plek in de school of pastorie en hebben, in een goede sfeer, catechese
gekregen en gespeeld. In de kerk troffen de vaders en moeders
elkaar, wat onwennig en aarzelend, maar ook benieuwd.
Na het catechese-uur werden de kinderen door de leiding weer
met hun ouders herenigd om met elkaar de eucharistie te kunnen vieren. Na afloop was er een huiselijke ontmoeting met een
hapje en een kop koffie.
Drieëntachtig gezinnen zijn aangehaakt. Het was duidelijk dat
sommigen hieraan begonnen met wat bedenkingen en reserves.
Anderen waren vooral benieuwd naar de nieuwe opzet. Na de
1e zondag kregen we een aantal positieve reacties en een aantal
suggesties om een en ander te verbeteren. Die nemen we graag
mee in het geheel.
Namens het Ankerkern-team, pastor Marjo Hoogenbosch

Vorig jaar, 8 december, werd het Heilig Jaar van Barmhartigheid
geopend. Dat gebeurde met een feestelijke viering in de St. Pieterskerk in Rome. Bij die gelegenheid werd de toegangsdeur van
de Sint Pieter geopend die anders altijd dicht is, de Heilige Deur.
Niet dat die deur zelf heilig is, maar deze verwijst naar Jezus
Christus. Van Hem zijn de woorden: “Ik ben de deur. Als iemand
door Mij binnengaat (bij de Vader), zal Hij worden gered.”
Ergens las ik: ‘Het maakt niet uit hoeveel stappen je bij God
vandaan bent geraakt. Het is altijd maar één stap naar Hem
terug.’ Is dat niet een rake samenvatting van Gods barmhartigheid? We mogen erop vertrouwen dat bij God de deur altijd voor
je open blijft, wanneer je zelf oprecht bent om het contact te
herstellen.
Intussen is het Heilig Jaar van Barmhartigheid vorige maand
afgesloten en in alle bisdommen zijn de heilige deuren gesloten,
maar de weg van barmhartigheid ligt voor ons open.
Pastor Marjo Hoogenbosch
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6-13-20 december

19.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Schriftinstuif

6-13-20 december

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie

7 december

19.30 uur

H. Adrianuskerk, Langeraar

Schriftinstuif

9 december

19.00 uur

St. Jan de Doperkerk, Leimuiden

Avond van de Barmhartigheid

11 december

19.00 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Worldwide Candle Lighting

11 december

19.00 uur

HH. Petrus- & Pauluskerk, Aarlanderveen

Worldwide Candle Lighting

3-10-17-24-31 januari

19.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Schriftinstuif

3-10-17-24-31 januari

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie

4 januari

19.30 uur

H. Adrianuskerk, Langeraar

Schriftinstuif

1 februari

19.30 uur

H. Adrianuskerk, Langeraar

Schriftinstuif

Vieren
We komen op TV!
Veel van u weten het inmiddels al, maar nu dan toch de officiële
aankondiging in Samenstromen. In het jaar 2017 zal een aantal
keer de tv-mis van zondagmorgen om 10.30 uur vanuit onze
Petruskerk in Roelofarendsveen worden uitgezonden.
Voor mij was het een hele verrassing toen bij monde van Leo
Fijen het verzoek aan ons werd voorgelegd. Aan de ene kant is
het dé mogelijkheid om als parochie naar buiten te treden. Ook
hoor ik vaak van parochianen voor wie het lastig is om naar de
kerk te gaan, dat zij met deze mis op tv meevieren. Voor hen is
het bijzonder om zo een viering uit een van onze eigen kerken
mee te maken.
Aan de andere kant is het ook een enorme organisatie die een
groot beroep doet op de vrijwilligers en andere betrokkenen.
Na overleg in het pastoraal team en met verschillende (groepen)
vrijwilligers, hebben we besloten dit aanbod te omarmen en mee
te werken aan deze tv-vieringen. Aan de voorbereidingen wordt
inmiddels hard gewerkt.
Zondag 5 februari is het de eerste maal dat de eucharistieviering
vanuit de Petruskerk wordt uitgezonden. Mijn vraag daarbij is:
kom vooral naar de kerk die dag! We willen die dag tenslotte
niet met een lege kerk op tv verschijnen… Voor de mensen die
echt niet op tv willen komen is er een deel van de kerk waar
geen opnames gemaakt worden.
Pastoor Jack Glas

Avond van Barmhartigheid
In het weekend van 20 november hebben we het kerkelijk “oudjaar” gevierd. Daarmee werd ook het Jaar van Barmhartigheid
afgesloten. Maar… de barmhartigheid houdt daarmee natuurlijk niet op! Het is en blijft een belangrijk thema. Er wordt een
beroep op ons gedaan om anderen barmhartigheid te bewijzen:
door liefdevol elkaar bij te staan in woord en daad. En ook
elkaar te vergeven.
We kunnen echter niet weggeven wat we zelf niet hebben. Als
we eerlijk zijn, beseffen we dat ook wijzelf die barmhartigheid
nodig hebben: van de mensen om ons heen, maar ook van God.
Vrijdagavond 7 december om 19.00 uur organiseren we daarom
voor de 2e maal een Avond van Barmhartigheid. Deze keer in de
St. Jan de Doperkerk in Leimuiden.
Het is een avond met gebed, zang, een bijbeltekst, uitleg, maar
ook stilte. Het kan voor u een moment van rust zijn om eens na
te denken, om eens wat tijd te nemen om die dingen voor God
te brengen die op dit moment in uw leven spelen. Een mooie
voorbereiding op het Kerstfeest! Voor degenen die dat willen is
dan ook het sacrament van boete en verzoening beschikbaar.
Graag tot ziens! Pastoor Jack Glas

Onze Vader
Vanaf de Advent wordt de nieuwe versie van het Onze
Vader gebruikt. Hieronder de oude versie en eronder de
nieuwe versie.
Huidige Nederlandse tekst:
Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door Uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend
op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Nieuwe Nederlands vertaling:
Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop.
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
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De ontmoeting
Feest van Driekoningen in Dobruska, een ontmoeting met Anton en Bertha van Eijk

‘Zoiets indrukwekkends zie je niet vaak’
Anton en Bertha van Eijk hebben al lang vriendschappen in Dobruska, Tsjechië. De vriendschap gaat terug naar een eerste
ontmoeting in 1991. Vanuit Dobruska kwam toen een delegatie naar Ter Aar. Verkennend om een vriendschappelijke stedenband tot stand te brengen.
Door: Anja Niemöller
Anton van Eijk, actief binnen de scouting,
kwam via die vereniging in contact met deze
afvaardiging. Het ‘verkenner oftewel scout’
zijn werd in praktijk gebracht door in februari
1992 een tegenbezoek te brengen. Een rit
van ruim 1.000 km. De verschillen in welvaart
waren groot.
Tot een officieel erkende gemeentenband
kwam het nooit, de verenigingsbanden bleven
wel en groeiden uit tot warme vriendschappen. In januari 2015 zijn Anton en Bertha op
uitnodiging van hun Tsjechische vrienden, en
in het bijzonder Jana Polaskova (regio-directrice van Caritas Tsjechië, de katholieke hulporganisatie die armoede bestrijdt), opnieuw in
Dobruska geweest. “Het Driekoningen feest
moet je hier echt eens meemaken”, en zo
geschiedde.

Driekoningen groepsfoto

Op zaterdag om 10 uur komen meer dan 100

In Dobruska gingen er die dag 44 koningspa-

Vergelijkbaar met hoe in Nederland de voed-

kinderen naar de kerk. Iedereen wordt in een

ren rond in de contreien van het dorpse berg-

selbank zorgt voor de minder bedeelden.

koningsmantel gestoken; een wit gewaad en

gebied. Bij iedere deur staan de bewoners al

De organisatie telde daags erna de inhoud

een grote kroon met of de letter B, K of M

reikhalzend op de uitkijk. De drie koningen

van de collectebussen: de opbrengst kwam

erop. Dan weet je wie je bent. Na de zegen

zingen samen een lied, met solo partijtjes

boven de € 20.000,-!

van de priester gaat iedereen op pad. Het

erin. De beloning is rijkelijk: veel snoep en

doet denken aan St. Maarten optochten in

fruit voor in de mand en een grote geldelijke

Nederland. Steeds een groepje van 3 kinde-

gift voor in de collectebus. De koningen

ren verkleed als de koningen Balthasar, Mel-

schrijven met krijt de letters K M B 2015 bo-

chior en Kaspar tezamen met een volwassen

ven de deur en gaan óp naar het volgende

begeleider met collectebus alsook een chauf-

huis. Ondanks een gure wind en natte pap-

feur die het gezelschap de hele dag rondrijdt.

sneeuw in de straten.

Anton kon de handen uit de mouwen steken
en actief zijn als chauffeur.

Na een paar uurtjes op koningspad geweest
te zijn, komen alle koningen bij elkaar voor
een warm middagmaal: goulash met broodjes. Bertha van Eijk kon hier meehelpen met

Driekoningen koningskoppel

smeren en uitdelen. Zo kunnen de kinderen
er weer tegen in de middag. Het is ėėn grote

Deze belevenis heeft Anton en Bertha

happening.

geraakt. Wilt u er na het lezen van deze
belevenis meer over weten?

Anton en Bertha van Eijk

6

Aan het eind van de dag wordt een verdeling

Anton vertelt u graag meer. Een e-mail

van al het snoepgoed gemaakt: de kinderen

aan agroconprojects@gmail.com brengt

mogen zelf wat houden en het overgrote deel

u met hem in contact.

wordt verdeeld onder de arme bevolking.

Aarlanderveen

Bericht uit de pastoraatsgroep
Het nieuwe project `t Anker is van start
gegaan. We hebben twee zondagen op
deze nieuwe manier gedraaid, het is
wennen maar toch ook wel leuk. De
kinderen zijn erg enthousiast.
De adventstijd komt eraan en dan
Kerstmis wat we gezellig gaan vieren.
In het bijzonder willen we dit jaar een
éénmalig kerstkoor oprichten dat drie
middagen onder leiding van Annie gaat
repeteren om op kerstavond tijdens de
gezinsviering van 19.00 uur de liedjes ten
gehore te brengen. Hiervoor zoeken we
kinderen die met ons mee willen doen.
Je kunt je opgeven bij Jolanda den Brave.
Net als vorig jaar organiseren wij in
januari een avond voor de verschillende
werkgroepen. De werkgroepen
ontvangen tijdig bericht over wanneer
en hoe laat het is. De inhoud van de
avond blijft nog geheim.
De doopviering ligt nu al een tijdje
achter ons. In de drukte van het dagelijks
leven kan het fijn zijn om een moment
stil te staan en de herinnering aan de
doop levend te houden. Dit kan tijdens
de viering van zondag 5 februari. Zo
willen wij ook met elkaar samenkomen
om Gods zegen over de kinderen te
vragen. De pastor legt zijn hand op het
hoofdje en spreekt een zegenbede uit:
dat het goed mag gaan in dit jonge leven.
Wij willen jullie van harte uitnodigen
voor deze kinderzegen.
Voor de pastoraatsgroep zijn we op
zoek naar versterking. Wij komen één
keer per maand bij elkaar om zaken
te bespreken en nieuwe activiteiten te
organiseren. Voor meer informatie kunt
u altijd contact opnemen met één van de
leden van de groep. De pastoraatsgroep,
Pastor Bosma, Colinda Wijfje, Franka
Vaneman en Jolanda den Brave wenst u
allen fijne feestdagen toe.

Allerzielen
Wie wil er graag een paar keer zingen
voor de gezinsviering op kerstavond.
Geef je dan snel op bij mij, Jolanda den
Brave, denbrave@live.nl.

Allerzielen
Op 2 november werden tijdens
Allerzielen de overledenen herdacht
voor de parochie Aarlanderveen. Zowel
de begraafplaats aan de Westkanaalweg
als die achter de kerk in Aarlanderveen
waren sfeervol verlicht met fakkels en
vuurkorven. De belangstelling was groot.
Pastor Bosma zegende de graven. Ook
was er na de kerkviering de mogelijkheid
om een verlicht, papieren bootje te
laten varen, ter nagedachtenis aan een
dierbare overledene. Dit jaar was voor
deze avond de samenwerking met Rock
Solid uitgebreider dan de voorgaande
jaren. Een mooie samenwerking!

Vier verloskoffers voor Malawi
dankzij uw gulle gaven!
Hoog tijd voor een update over de
besteding van de mooie donatie die
stichting Baby Hope vorig jaar om deze
tijd mocht ontvangen na de collecte

tussen Kerst en Oud-/Nieuwjaar in
Aarlanderveen. Begin van dit jaar
hebben we Wil, de voorzitter van het
project in Malawi, de mooie cheque
symbolisch overhandigd en hij was er
zichtbaar ontroerd door. En zelfs even
stil… Daarna zijn we op zoek gegaan
naar de best bruikbare materialen
voor in de kraamkoffers. Hierbij
hebben we overleg gehad met een
aantal projecten die hier al ervaring
mee hebben. Zodoende konden we
een goed beeld vormen van duurzame
materialen voor op de verlosafdelingen
in de kleine klinieken in Malawi. Dit
proces heeft wel wat tijd gekost zodat
we onlangs de materialen konden
bestellen bij diverse leveranciers.
Per koffer (dus 4 in totaal!) gaan de
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H. Clara parochie
volgende materialen mee (aangevuld
met materialen via Baby Hope zoals
navelklemmen, handschoenen,
steriele gazen en handgel): Een
houten toeter, een babyweegsysteem
(unster), bloeddrukmeter, stethoscoop,
beademingsballon voor de baby,
onthechtset, navelklemschaar, deelbare
klemmen welke ook als vliezenbreker
gebruikt kunnen worden, pincet, schaar
voor het zetten van een knip, hoofdlamp
met extra batterijen. Allemaal duurzame
en veelal steriliseerbare materialen. Een
aanwinst of perfecte aanvulling op de
verlos- en kraamafdelingen in Malawi.
Op de foto staan de materialen tezamen
met een dokterstas, die gedoneerd was
aan Baby Hope en prima als verloskoffer
kan fungeren. De koffers en materialen
gaan de eerstvolgende zending naar
Malawi mee, zodat ze medio 2017 ook
ingezet kunnen gaan worden. Dankzij
u! Nogmaals onze hartelijke dank voor
uw gulle gaven en we houden u op
de hoogte over de kraamprojecten in
Malawi.

World Wide Candle Lighting,
kaarsen branden wereldwijd,
voor overleden kinderen
In deze maand december is in de HH.
Petrus en Pauluskerk, Noordeinde
24 te Aarlanderveen een herdenking
voor overleden kinderen en kinderen
die het levenslicht niet hebben gezien.
Zoals ieder jaar is het op de tweede
zondagavond van december. Het begint
om 19.00 uur. U bent van harte welkom.
De herdenking is voor ieder die wel
of niet gelovig is en die het gemis van
zijn kind altijd blijft voelen. Ook de
naam van uw kind wordt genoemd.
We branden deze avond kaarsen, we
lezen gedichten voor en de koorleden
van Lords Voice laten hun stemmen

Inhoud kraamkoffer
horen. Iedereen is welkom, naast de
ouders ook verdere familie en vrienden.
U hoeft zich niet van te voren op te
geven, maar het mag wel. Nogmaals,
het is op zondagavond 11 december
om zeven uur. De kerk is om half zeven
open, zodat wij om zeven uur kunnen
beginnen. Op deze avond is er ook een
pastor aanwezig. Na de herdenking is er
gelegenheid voor een kopje koffie of thee
en voor de kinderen is er ook limonade.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar
Truida Stegeman (0172) 60 39 56,
Monica Grisel (06) 46 52 24 97 of
Betty Staartjes (0172) 60 46 73 of
(06) 20 97 73 09.
Vriendelijke groet van ons allen en
tot ziens!

Kindje wiegen Kerstmis 2016
Ook dit jaar organiseren we op Tweede
Kerstdag het traditionele Kindje Wiegen.
Traditiegetrouw een mooie gebeurtenis

voor jong en oud! Het is altijd een teder
gebeuren voor de opa’s en oma’s om hun
kleinkinderen zo rondom de kerststal
te zien.
We luisteren naar het originele
kerstverhaal, we zingen bekende
kerstliedjes en natuurlijk mogen de
kleintjes dicht bij de stal zitten en een
lichtje voor het kindje Jezus aansteken.
Een vredig gevoel meegeven, dat willen
we met elkaar bereiken.
En bij het slotlied zoveel mogelijk
meespelen op muziekinstrumenten. En
dat zijn er inmiddels heel wat. Even een
mooi slot dat blijft hangen als we weer
naar huis gaan. Na afloop is er voor
iedereen warme chocolademelk en de
kinderen krijgen wat lekkers mee naar
huis. Aanvang is 10.00 uur, dus...
Komt allen te samen!!!
Werkgroep kindje wiegen

- Lief en leed Overleden
2 september Geertruida Maria Petronella Hoppenbrouwer-van Rijn
24 oktober
Johannes Nicolaas Maria van der Pijl
27 oktober
Cornelis Wilibrord van der Veldt
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67 jaar
66 jaar
71 jaar

Langeraar

Van de bestuurstafel
Als dank voor hun inspanningen
hebben de vrijwilligers die actief zijn
binnen onze parochiekern, dit jaar een
kleine blijk van waardering gekregen in
de vorm van een adventskaars. Vrijwilligers in alle diversiteit zijn onmisbaar.
Het Adrianusbos is op dit moment bijzonder. Door de rijke kleurschakeringen
van de diverse bomen die het bos kent,
is het de moeite waard een wandeling
te maken. U kunt dit dagelijks doen tot
zonsondergang.
Zoals u weet wordt er in Langeraar weer
nieuwbouw gepleegd. Om dit heugelijke
feit met elkaar te delen wordt op woensdag 7 december op het kerkplein een
kerstboom geplaatst. Deze boom is door
de Stichting Woondiensten Aarwoude
ter beschikking gesteld. Moge ook het
licht vanuit deze boom eenieder bereiken zodat dit doorgegeven kan worden!
Rest mij u vanaf deze plaats Fijne
Kerstdagen en een Voorspoedig 2017 te
wensen.
Namens de Beheercommissie,
Ad van Velzen, voorzitter

Kinderen uit Langeraar Ter Aar - Aarlanderveen Nieuwveen of andere kernen
gezocht om te zingen met
kerst! Jij zingt toch ook mee?
Zaterdag 24 december (kerstavond)
is er in Langeraar om 17.00 uur een
gezinsviering. Tijdens deze viering zal
kinderkoor De Vrolijke Noot zingen.
We verwachten echter ook gezinnen uit
andere dorpskernen, omdat niet overal
een gezinsviering om 17.00 uur is.
Hoe leuk zou het zijn, als je van zingen

houdt, om dan met het koor lekker mee
te kunnen zingen met de kerstliedjes?
Kortom, welke kinderen willen voor
de kerstviering bij het kinderkoor mee
komen zingen? De repetities zijn op 6
december, 13 december en 20 december. Ook als je er niet alle repetities kunt
zijn is dat niet erg, het is wel fijn als je
bij 2 repetities aanwezig bent. We repeteren in het Koetshuis, links naast de
kerk en zingen van 18.30 uur tot 19.15
uur. Je mag zo langskomen, aanmelden
is niet verplicht, maar mag wel. Dat kan
bij Chantal, chantalkeijzer@hotmail.
com. Ook voor andere vragen kun je
altijd mailen. Zit je in groep 3 of hoger?
Zing met ons mee!

doen, maar kijk je liever, dan is dat ook
prima. Kleding is aanwezig, maar wil je
graag je eigen gepaste verkleedkleren
aan, neem het dan mee. We kunnen
best wat schaapjes, koningen, herders
etc. gebruiken en hopen dat er weer net
zoveel kinderen meedoen als vorig jaar,
dan wordt het zeker een succes.
Wil je meer informatie of je alvast voor
een rol opgeven, dan kun je bellen
met Liesbeth (0172) 53 89 68 of mail
Liesbeth.vw@hetnet.nl.
Werkgroep Kicala en Kinderwoorddienst

Chantal Keijzer & Kinderkoor
De Vrolijke Noot

Uitnodiging
Staat het al in uw agenda? Op zondagavond 18 december is de kerstsamenzang. Het kerstverhaal wordt in beeld
en geluid vertoond door een zandkunstenaar. Er hangen meerdere schermen
zodat het verhaal voor iedereen in de
kerk goed te volgen is. De samenzang
wordt begeleid door Arti et Religioni en
ondersteund door het popkoor Happiness. De samenzang begint om 19.00
uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Wel wordt er een collecte gehouden
om de onkosten te dekken. Voor de
kerk verzorgt scouting Welverro een
levende kerststal.

Kindje wiegen
Op Eerste Kerstdag, 25 december, om
12.00 uur is er ‘Kindje wiegen’ in de
kerk in Langeraar. Het aloude verhaal
van Jozef en Maria, de herders en de engelen gaan we naspelen en zingen met
en voor de kinderen. Ook voor ouders
en grootouders is dit een feest om mee
te maken. De kinderen mogen mee-

Kerstkind
de vreugde van de wereld
is zo groot als de vreugde
van dit éne Kind
dat vrolijk lacht en speelt –
en vandaag de Zon in Zijn ogen
met mij heeft gedeeld
Oeke Kruythof

SAMENstromen • december 2016/januari 2017
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H. Clara parochie
Vanaf de Adrianustoren
• U heeft het al kunnen lezen in de vorige Samenstromen: vanaf 27 november wordt de nieuwe vertaling van het Onze Vader
ingevoerd.
• Advent: het eerste kaarsje op de adventskrans brandt al. Na de viering zal door de misdienaars een week-meditatievel uitgereikt worden. Hierin staat voor elke dag een klein gebed.
• Uw misintenties kunt u opgeven via het parochiesecretariaat, dit geldt ook voor de intenties in de Aarhoeve.
• Na de actie van 12 november brachten al veel mensen lang-houdbare levensmiddelen in het voorportaal voor de Voedselbank Alkemade. Dank u wel.
• Maandag 6 december en 2 januari zijn de koffie-ochtenden in het Koetshuis. Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom.
• Onze H. Adrianuskerk zal op woensdagmiddag 7 december, 14 december en 21 december van 12.00 uur tot 13.00 uur open
zijn voor stilte en aanbidding van Christus in het H. Sacrament. U kunt binnenkomen en weer gaan wanneer u wilt. Om
12.30 uur is er een middaggebed. Ouders met kinderen, tieners en jongeren, iedereen is welkom.
• In deze adventstijd willen wij ook uw aandacht vragen voor de straatkinderen in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Zij kunnen uw financiële steun goed gebruiken. De bussen voor uw geldelijke bijdrage hangen achter in de kerk. Alvast heel hartelijk dank.
• De kinderen van Aeresteijn komen op donderdag 22 december om 17.00 uur naar de kerk voor hun kerstviering.
• Tweede Kerstdag is de eucharistieviering om 10.00 uur voor de hele Claraparochie. De zang zal verzorgd worden door het
St. Caecilia koor.
• Zondag 1 januari, nieuwjaarsdag is de viering om 9.15 uur. Na de viering zal er koffie geschonken worden en kunt u elkaar
van harte alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar.
• Voor alle overige vieringen in de kersttijd verwijzen wij
naar het rooster achter in het blad.
• Alvast voor in de agenda: Pastorale Raad op donderdag
12 januari om 20.00 uur in de pastorie. Alle werkgroepen krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
• Zondag 12 februari om 13.00 uur is de viering met kinderzegen. In volgende Samenstromen meer informatie.
• Vrijwilliger zijn is omzien naar elkaar. Wij zijn daarom
heel blij en dankbaar met zoveel vrijwilligers in onze
kerk. En zeggen dan ook ‘Dank je wel voor je inzet in
het afgelopen jaar’.
• De Pastoraatsgroep wenst u allen een Zalig kerstfeest
en een gezond en goed nieuw jaar.

- Lief en leed Gedoopt
30 oktober
		

Stef Jan Cornelis van der Vlugt
zoon van Jan van der Vlugt en Chantal Heemskerk

Overleden
05 november
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Petrus Johannes Egberts

			71 jaar

Nieuwkoop
Eerste Heilige Communie

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 14 januari bent u allemaal
uitgenodigd om na de viering aanwezig te zijn op onze nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een drankje
ontmoeten wij elkaar achter in de kerk
om elkaar alle goeds te wensen voor het
nieuwe jaar. Alle vrijwilligers krijgen
een persoonlijke uitnodiging, omdat we
willen laten weten dat we al het werk dat
verzet wordt zeer waarderen. Zonder
vrijwilligers houden we onze gemeenschap niet overeind. We wensen van harte dat u zich wilt blijven inzetten, maar
ook dat in 2017 veel nieuwe mensen zich
als vrijwilliger willen aanmelden.

Zondag 21 mei 2017 is het zover. Op
deze dag zullen een aantal kinderen in
onze kerk de Eerste Heilige Communie
gaan doen. In de eerste week van januari
worden uitnodigingen bezorgd bij de
ouders/verzorgers van de kinderen die
volgens onze gegevens daarvoor in aanmerking komen (groep 4 basisschool).
Bij deze uitnodiging ontvangt u ook
informatie over de periode rondom de
Eerste Heilige Communie.

Vrijwilligersdag
Op 4 februari hebben we voor alle
vrijwilligers onze jaarlijkse vrijwilligersdag. We willen u na de viering
verwennen met verschillende soorten
winterse stamppotten. In de viering van
4 februari, waarin onze pastoor Jack Glas
voor gaat, zullen we ook de pastoors De
Korte penning weer uitreiken. Dit jaar
aan twee mensen die eens extra in het
zonnetje gezet mogen worden. Natuurlijk geven we daarmee aan dankbaar te
zijn voor ALLE vrijwilligers, maar de
traditie die de pastoors ooit in het leven
hebben geroepen, om een erepenning uit
te reiken aan iemand die voor een keer
eens extra bedankt mag worden, willen
we graag in ere houden.
Alle vrijwilligers zijn van harte welkom
en we hopen u dan ook allemaal te
mogen ontmoeten. U krijgt te zijner tijd
nog een persoonlijke uitnodiging.
De BCP / De pastoraatsgroep

Mocht u geen uitnodiging ontvangen in
de eerste week van januari, maar wel een
kind hebben dat in aanmerking komt,
wilt u dan zelf contact opnemen met
het secretariaat van onze parochiekern
in Nieuwkoop? De gegevens staan op
het inlegvel van het federatieblad. Wij
zorgen er dan voor dat u alsnog een
uitnodiging met de daarbij behorende
informatie ontvangt. De eerste ouderavond is op woensdag 25 januari, in het
Parochiehuis aan de Dorpsstraat.

op zaterdag 17 december is het zover!
Op deze dag kunt u vanaf 19.30 uur in
onze RK kerk aan de Dorpsstraat genieten van sfeervolle kerstmuziek tijdens
het kerstconcert van koor Allegro en het
harmonieorkest van Eensgezind.
De concertcommissie heeft samen
met de dirigenten Kees Pouw en Nick
Hoogland een gevarieerd programma
samengesteld. Naast enkele gezamenlijke
muziekstukken zullen het koor en orkest
ook hun eigen kerstklanken laten horen.
Het belooft een mooi concert te worden!
Naast muziekstukken om naar te luisteren, wordt u natuurlijk ook uitgenodigd
om mee te zingen.
Een kaartje voor dit kerstconcert kost
€ 5,00. Dit kunt u na afloop van de vieringen in de RK kerk aan de Dorpsstraat
in Nieuwkoop kopen bij een lid van de
kerstcommissie. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen,
dan kunt u ook een kaartje kopen bij de
servicebalie van de Jumbo en AH.
Het koor en orkest zijn inmiddels al
enthousiast aan de voorbereidingen
begonnen en kijken uit naar dit kerstconcert. Komt u ook luisteren? Tot ziens
zaterdagavond 17 december!

Gezinsviering
Zondag 11 december om 9.15 uur is er
een gezinsviering in onze parochiekern.
Deze viering staat in het teken van de 3e
zondag van de advent. Kerstavond, 24
december, is er in Nieuwkoop om 19.00

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Kerstconcert Allegro en
Eensgezind
Het staat al een tijd op de planning van
het koor en de muziekvereniging, maar
SAMENstromen • december 2016/januari 2017
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H. Clara parochie

- Lief en leed Overleden
23 oktober

Trees Simmerman-van Kints

uur een gezinsviering. We vieren samen
de geboorte van Jezus. Jeugdkoor ‘Flos
Campi’ is natuurlijk ook van de partij
om mooie kerstliedjes te zingen!
De eerste gezinsviering in 2017 is op
zondag 27 januari. Deze viering begint
om 11.15 uur en zal in het teken staan
van de Kinderzegen.

		86 jaar

Kindje wiegen
Op Eerste Kerstdag gaan we weer ‘Kindje
Wiegen’. Om 14.00 uur begint deze
happening in de R.K. kerk aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop. Zal er ook dit jaar
weer een echt kindje zijn? Als je wilt,
mag je ook meedoen. Kom dan verkleed
als herdertje of engeltje naar de kerk.

Wij nodigen u van harte uit voor deze
vieringen en hopen dat velen, vooral
gezinnen met jonge kinderen, met ons
mee komen vieren! De deur van de kerk
staat open voor iedereen!
Werkgroep GezinsVieringen

Kinderwoordienst
Zondag 18 december is er een KinderWoordDienst die helemaal in het teken
zal staan van het naderende Kerstfeest.
De viering begint om 11.15 uur.
Zondag 8 januari is de eerste KinderWoordDienst in 2017. Ook deze viering,
die in het teken zal staan van Driekoningen, is om 11.15 uur. Na de opening
gaan de kinderen mee naar de pastorie
voor hun eigen viering. Het programma
is speciaal voorbereid voor kinderen van
groep 1 tot groep 5 (6) van de basisschool.

Zullen we er samen weer een geweldige
viering van maken? Jeugdkoor Flos
Campi zingt ook deze keer weer mooie
liedjes. De os, de ezel en de kameel zijn
ook vast weer van de partij!
Iedereen, groot en klein, is van harte
welkom!

Werkgroep KinderWoordDienst

Koor De Horizon zingt…
Kerst 2016

Werkgroep Kindje Wiegen Nieuwkoop

Zoals pastor Van der Ven zo mooi over
ons koortje zei tijdens onze viering
laatst: “Deze kerk is best groot. En in
koor De Horizon staan maar vier meiden te zingen... maar ze weten wel de
hele ruimte te vullen!”
En zo is het. Klein maar dapper en
met heel veel plezier gaan we door. Wij
vinden het zo bijzonder om te mogen
zingen met elkaar!
Op maandag 19 december verzorgen
wij weer de Kerstsamenzang die georganiseerd wordt door de Gemeenschap
van kerken Nieuwkoop. Wij zingen dan
12

natuurlijk weer samen met de harmonie van Muziekvereniging Eensgezind.
Het is in de Kaleidoskoop en begint om
19.30 uur. Zorg dat u op tijd bent want
het is altijd ontzettend druk?
We zijn ook ontzettend blij dat we
tijdens de Kerstnachtmis mogen zingen
in onze kerk. De viering begint om
21.00 uur. We gaan er een fijne avond
van maken, vol met mooie kerstliedjes
die iedereen mee kan zingen. We hopen
u te zien!
Koor De Horizon

Kleuterviering
De eerste kleuterviering van dit jaar is
weer geweest en wat waren er weer veel
kinderen! Met z’n allen op het altaar
hebben we deze keer geluisterd naar
het verhaal van De ark van Noach. Alle
kinderen hadden hun lievelingsknuffel
meegenomen en die mochten in de opblaasboot. Naast onze gebedjes hebben
we ook liedjes gezongen. Na afloop was
er voor iedereen limonade, koffie, thee
en een speculaasbrok.
Onze kleutervieringen zijn erg toegankelijk voor de jongste kinderen. Zij maken
op deze manier op een leuke manier
kennis met de kerk tijdens een viering
speciaal voor hen. Het duurt een klein
half uurtje en dat is precies lang genoeg.
Onze volgende kleuterviering is op
zondag 15 januari. Alle kinderen van 3
tot 6 jaar zijn samen met hun broertjes,
zusjes, ouders, opa’s en oma’s van harte
welkom.
Saskia Baas en Carola van Heusden

Weet u het nog:
In de vorige Samenstromen werd het al
aangekondigd. De zondagen na de zaterdagviering is de kerk open om 10 uur.
Niet voor een viering want die was al op
zaterdag, maar in het kader van: “Elke
zondag de kerk open”. Zondag 4 december is de kerk open van 10.00 tot 12.00
uur voor aanbidding. U bent welkom om
even te komen bidden.
Zondag 15 januari is er om 10.00 uur
kleuterviering, waar niet alleen de kleuters en hun familie, maar alle belangstellenden welkom zijn.

Nieuwveen
‘NedNieuw’ uit met werken van Nederlandse componisten, speciaal voor dit
ensemble geschreven.
Il Canto di Rame staat garant voor een
bijzondere dynamische concertervaring!
Elske te Lindert - sopraan, Daniëlle Egberts - trompet, Marije Toenink - cello
en Līga Vilmane -klavecimbel.

Kerststallententoonstelling
Van 27 november tot en met 18 december wordt er een kerststallententoonstelling gehouden in onze kerk. In deze
periode is de kerk open op zaterdag- en
zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
Vele mooie en bijzondere kerststallen
zijn dan te bewonderen. Ook is er een
wedstrijd voor kinderen om zelf een
kerststal of kerstgroep te maken.
Als u ons nog een kerststal wilt lenen,
houden wij ons aanbevolen.
Ben en Jo Keijzer, Marian Berkhout en
Riet Spekman

Concert Il Canto di Rame
Als oud-Nieuwveense verheug ik mij er
op om met ons ensemble op 26 februari een concert te mogen geven in de
Nicolaaskerk. In de Samenstromen van

Daniëlle Egberts

februari leest u hier meer over. Graag
willen wij ons nu alvast aan u voorstellen en hopen u 26 februari te ontmoeten.

Als je in mensen geloofd hebt

Wie zijn wij? Wij zijn vier getalenteerde
musici die elkaar hebben gevonden in
onze passie voor muziek. Ons ensemble
Il Canto di Rame is voortdurend op
zoek naar grenzen en nieuwe mogelijkheden wat resulteert in eigenzinnige bewerkingen, experimenten met
instrumentcombinaties en onderzoek
naar diverse muziekstromingen.
In 2016 bracht Il Canto di Rame de CD

Als je op een wonder gehoopt hebt

Die het af lieten weten:
Ga dan toch door te geloven

Dat niet is gebeurd:
Ga dan toch door en blijf hopen
Als je een spoor van liefde na
wilde laten
Dat werd vertrapt:
Ga dan nóg verder met liefde
Als je gedroomd hebt en daarna

Kort gezegd

ontwaakt,

• Nu de pastoraatsgroepen van Nieuwveen en Zevenhoven samenwerken is het aan
te raden om ook de informatie van Zevenhoven te lezen.
• Het patroonsfeest vieren wij op zondag 4 december. Er is een kinderwoorddienst
en misschien krijgen wij ook wel bezoek van Sint Nicolaas.
• Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u dit melden bij het secretariaat of bij
diaken Van Aarle, tel. (06) 21 69 32 67.
• Oudjaarsavond is er een viering om 19.00 uur, diaken Van Aarle gaat voor.
Na de viering luiden we het jaar uit met traditionele lekkernijen....
• De pastoraatsgroep wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een mooi en
gezegend 2017.

Droom weer en droom verder
Tot aan de morgen!
Talmoed

- Lief en leed Overleden
28 oktober

Wil van Rossenberg

			74 jaar
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Noorden

Martinus deelt mee…
De laatste maand van het jaar is aangebroken. De maand waarin we het hoogfeest van Kerst, de geboorte van Jezus,
vieren. Een feestelijke periode met veel
bijzondere vieringen. Maar eerst blikken
wij nog even met u terug op voorgaande
vieringen.
Op 13 november vierden we het feest
van de heilige Martinus, de patroon van
Noorden. Tijdens de feestelijke mis,
welke werd voorgegaan door pastoor Glas, werd stil gestaan bij de vele
vrijwilligers waarop onze gemeenschap
steunt. De vele handen die het werk
lichter maken en die elkaar dragen in
lief en leed. Twee van de vrijwilligers
stond een verrassing te wachten en werden daarvoor apart naar voren gehaald.
Nel van Leeuwen-Vroonhof kreeg
bij gelegenheid van haar afscheid als
voorzitter van de beheercommissie
(en haar vele jaren in allerlei andere
functies zoals de pastoraatsgroep, de
avondwakegroep, lectoren, de woord en
communievieringen) door pastoor Glas,
namens de bisschop, de Laurentiuspenning uitgereikt.
Tonnie Voorbij kreeg namens de parochiekern door voorzitter Jan Tersteeg de
Martinuspenning uitgereikt voor haar
vele verdiensten in en rond de kerkgemeenschap. Niet snel wordt tevergeefs
een beroep op haar gedaan. Ze staat
mensen bij die dit nodig hebben. Zij
heeft lange tijd deel uitgemaakt van de
PCI, was lector en stond aan de wieg
van de kleuterkerk, Tonnie is lid van de
avondwakegroep, de koffieschenksters
en heeft de pastorale school gevolgd.
Pastoor Glas en Jan Tersteeg gingen
in hun toespraak in op het belang van
onze vrijwilligers: lectoren, kosters,
kerkwerk(st)ers, tuinmannen, kerk14

Uitreiking Sint Martinuspenning aan
Tonnie Voorbij en de Laurentiusprijs
aan Nel van Leeuwen-Vroonhof
hofbeheerders, zangers, organisten,
begeleiders van de catechisatie, bezoekgroep, bestuurders en al die mensen die
‘zo maar’ helpen. Het is hier al eerder
geschreven, de groep vrijwilligers
vergrijst. Nieuwe aanwas is nodig. Biedt
u aan of geef het een serieuze overweging als u gevraagd wordt. Natuurlijk
kost het tijd, maar u krijgt er ook veel
voldoening voor terug.
Na de viering werden de parochianen
bijgepraat door de beheercommissie
en de pastoraatsgroep over het wel en
wee van onze parochie en konden de
aanwezige parochianen hun vragen aan
de bestuurders stellen. Er werd goed
gebruik gemaakt van deze gelegenheid.
Een week later kreeg organist Niels
Hofkens voor 25 jaar orgelspel de Gregorius-speld uitgereikt. Niels begeleidt
sinds enkele jaren de kerkdiensten in
Noorden met zijn orgelspel en is daarmee ook een vaste waarde geworden in
onze gemeenschap.
Organisatorisch heeft het pastoraal
team de taken opnieuw verdeeld na de

benoeming van mevrouw Heleen van de
Reep. De parochiekern Noorden wordt
vanaf nu door haar begeleid.
Als deze Samenstromen bij u in de bus
valt, hebben we het kerkelijk jaar inmiddels afgesloten met het feest van Christus Koning en is de Advent al begonnen,
de voorbereidingstijd naar Kerstmis.
In Noorden willen we de Kerstavond
beginnen met een gezinsviering om
17.00 uur ‘s middags, speciaal voor
(groot-)ouders met kinderen. Om 23.00
uur vieren we de nachtmis met Waimbaji en Eerste Kerstdag de hoogmis met
Cantabo.
Voor de allerkleinsten (met hun broertjes en zusjes, ouders en grootouders)
is er Tweede Kerstdag om 11.00 uur het
traditionele Kindje wiegen, waarbij de
kinderen de gelegenheid krijgen om het
pasgeboren kindje toe te zingen en te

H. Clara parochie
begroeten. Verderop leest u hier meer
over.
Vanaf Tweede Kerstdag is natuurlijk ook
’s middags de kerk open om de kerststal
te bewonderen en van de kerstsfeer in
de kerk te genieten. Verderop leest u
hier meer over.
Het kalenderjaar wordt daarna feestelijk
afgesloten door Waimbaji, traditiegetrouw met oliebollen en warme wijn.
We wensen u een hele mooie decembermaand toe, fijne feestdagen en vinden
het fijn u te mogen begroeten in onze St.
Martinuskerk.

Kerststal kijken in de
Martinuskerk
Over enkele weken is het al weer Kerstmis. Wat zouden we graag in het hoofd
van onze kerststalbouwer, Jan van Capel, willen kijken. Hij heeft vast alweer
een ontwerp klaar dat net even anders
is dan vorig jaar. Samen met zijn vrouw
Ans steken zij er ontelbare uren in, met
ieder jaar weer een verrassend resultaat.
Wij nodigen u ook dit jaar weer uit om
de kerststal te komen bewonderen. Dat
kan van maandag Tweede Kerstdag t/m
vrijdag 30 december. Tussen 14.00 uur
en 16.00 uur bent u van harte welkom
in de Martinuskerk aan de Simon van
Capelweg in Noorden. Geef het ook aan
anderen door.
					
Werkgroep Kerststal kijken

- Lief en leed Overleden
19 oktober
7 november

Joop van Veen 					73 jaar
Hans de Jong
				
71 jaar

Kindje wiegen
Op Tweede Kerstdag is er weer Kindje
wiegen in de St. Martinuskerk in Noorden. Het kerstverhaal begint om 11.00
uur. Lijkt het je leuk om mee te spelen
in het kerstverhaal? We zijn nog op zoek
naar herders, schaapjes, engeltjes, grote
engel, ster, 3 koningen, kameel en een
bode. Verder zoeken we nog ouders, die
kunnen helpen met opbouwen, schminken, omkleden en opruimen.
Je kunt je aanmelden bij Tamara
Aartman-Tersteeg via de e-mail
janentamara@casema.nl of
tel. (0172) 40 79 33. We oefenen op
zaterdagochtend 10 december om
10.00 uur in de St. Martinuskerk in
Noorden. Als je het leuk vindt, kun je
een tekening maken voor kindje Jezus.
We hopen jullie te zien!
Werkgroep Kindje Wiegen

Terugblik Allerzielen
Tijdens een sfeervolle Allerzielenviering
met mooie liederen, gezongen door
Waimbaji, zijn 13 parochianen herdacht. Op het altaar stonden de kruisjes
tussen de herfstkleurige hortensia’s.

Pastor Fred van der Ven sprak in de
geest van Pater Koster en memoreerde
het boek ‘Ik leef ’, dat hij kort voor zijn
dood uitreikte. Ook aan de overleden
parochianen van het afgelopen jaar riep
hij treffende herinneringen op, waarbij
door de acolieten Jelmer, Annelynise
en Pierre een gedachtenis-kaars werd
aangestoken en een witte roos in een
vaas werd gezet. Deze konden na afloop
van de viering, door de nabestaanden
worden meegenomen. Veel parochianen namen een graflicht mee naar het
verlichte kerkhof. Rock Solid had langs
het pad en op de graven waxinelichtjes
neergezet.
Door de Werkgroep Allerzielen was bij
het monument voor ongedoopte kinderen een wit bloemenhart neergelegd. De
graven werden gezegend en Waimbaji
zong onder begeleiding van accordeonmuziek: ‘Als alles duister is, onsteek
dan een brandend vuur dat nooit meer
dooft’.
Op deze regenachtige avond, die kil en
koud was, verspreidden de vuurkorven en de fakkels licht en warmte! Als
afsluiting zong Waimbaji over de kracht
van de liefde.
Na de plechtigheden werd in de Jozefzaal koffie of thee aangeboden, met een
luisterend oor voor de mensen die daaraan behoefte hadden. Velen maakten
daar dankbaar gebruik van. Gezien de
positieve reacties mogen wij terugzien
op een sfeervolle gedachtenisviering,
die veel licht, warmte, liefde en verbondenheid uitstraalde. Een Liefde voor
altijd.......!
Namens de Werkgroep Allerzielen,
dank aan iedereen die een steentje heeft
bijgedragen!

Kerststal kijken in de Martinuskerk

Emmie Tersteeg
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Zevenhoven

Koffie drinken
Het koffiedrinken vóór de viering van
kwart over elf is geen succes gebleken.
Met ingang van 18 december gaan we
weer terug naar koffiedrinken nà de
vieringen op zondag.

De Lege Stal - Op Weg naar…
Op 11 december om 11.00 uur in Joh.
Geboorte Kerk is er een kindvriendelijke viering in samenwerking met de
P.K.N. Kerk. Samen bidden, zingen en
luisteren naar het verhaal. Na de viering
is er koffie en thee voor de ouders in
de Orangerie en voor de kinderen een
lunch. Daarna gaan wij knutselen
met o.a. een kerststukje maken. Om
ongeveer 14.00 uur sluiten wij af.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Wij zien jullie graag.
De werkgroep

Concert Crescendo
Op 18 december zal muziekvereniging
Crescendo haar kerstconcert verzorgen
in onze kerk. Een mooie gelegenheid
om te genieten van fraaie kerstmuziek
en mee te zingen met de bekende kerstliederen. Het begint om 14.00 uur.

Kerstontbijt
Wat gaat een jaar toch snel voorbij. Sinterklaas is alweer in het land op het moment dat dit blad bij u op de mat valt.
Kinderharten kloppen vol verwachting.
In de kerk is het nieuwe kerkelijk jaar
weer gestart. We vieren Advent, in
afwachting van de komst van het kind
Jezus in de wereld. Voor wie nog een
gezin om zich heen heeft en een partner
om deze dag mee te vieren, is het begin
van de dag altijd een drukke boel met
het verzorgen van het kerstontbijt.
16

Voor wie alleen woont veel minder.
Wat is het fijn als je zo’n dag kunt beginnen samen met anderen. Daarom gaat
de BCP, net als vorig jaar, een gezellig
kerstontbijt verzorgen voor alleenstaanden. De uitnodigingen zijn de deur uit
gegaan of gaan de deur uit rond Sinterklaas. U bent van harte uitgenodigd.

Overige vieringen
Als we aanschuiven voor het kerstontbijt hebben we in onze parochiekern
al een viering achter de rug. De eerste
viering is om 21.00 uur op kerstavond
m.m.v. Revival. Na afloop van deze
viering is er gelegenheid om elkaar een
zalig kerstfeest te wensen onder het
genot van een lekker glaasje glühwein,
iets wat we al eerder deden.

Engel
hoe beschrijf je een engel –
is het een hij of een zij
buitenaards of
bovenaards door
verblindend licht omgeven?
hoe het ook zij
het liefst is mij
de aardse engel
die ik zonder haperen
beschrijven kan:
de vriend
die vreugde verdubbelt
verdriet halveert
de vriend
van altijd en overal
zonder mankeren
zo bijzonder –
een engel
Oeke Kruythof

Omdat deze geste bij de aanwezigen in
de smaak viel, vullen we ook dit jaar de
ketels weer. Ook hier geldt: u bent van
harte welkom! Kom mee vieren in onze
kerk en geniet van de saamhorigheid en
de vreugde om het Kerstfeest.

Nieuwjaarsreceptie
Alsof het niet op kan: na alle festiviteiten rond de Kerst vieren we het begin
van het nieuwe jaar op 8 januari 2017.
Na de viering van woord en communie m.m.v. het Caeciliakoor is er de
gelegenheid om elkaar een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar te wensen in
de Orangerie, onder het genot van een
kopje koffie met Driekoningenbrood
en daarna toasten we met elkaar op het
nieuwe jaar.

H. Clara parochie
Stille werkers
In de rubriek stille werkers deze keer
aandacht voor iemand die ongelofelijk
veel werk verzet voor onze parochiekern, maar die dat gewoon thuis doet,
niet zichtbaar voor de parochianen.
Wie het is? Jaap Aartman. Vele jaren
maakte hij deel uit van het parochiebestuur. Toen hij daarmee stopte, stopte
hij geenszins met zijn werkzaamheden
voor onze parochiekern. Naast het
fotograferen van allerlei gebeurtenissen
rond onze kerk, (het is een echte Joop
van Tellingen) is Jaap de beheerder van
onze begraafplaats. Vergis u niet, in de
administratie rond de begraafplaats
gaan heel wat uurtjes werk zitten. Tel
alle uurtjes eens bij elkaar op, die Jaap in
de loop der jaren besteed heeft aan onze
kerk, in allerlei hoedanigheden, en dan
zult u ook beseffen: deze man is goud
waard voor onze parochiekern!

Actie Kerkbalans van
21 januari t/m 5 februari
Onze kerk en onze gemeenschap, wat
zijn we er blij mee en wat zijn we er
zuinig op. Met veel liefde werken veel
mensen eraan dat onze gemeenschap
een hechte gemeenschap blijft en als we
samenkomen om te vieren, mogen we
dat in onze eigen vertrouwde kerk doen;
onze kerk die er zo verzorgd bij staat.
Natuurlijk willen we dat zo houden.
Daarvoor is de steun van velen onontbeerlijk, de mensen die het onderhoud
plegen natuurlijk, maar zonder financiën kunnen zij ook niet veel. Mogen wij
daarom, net als voorgaande jaren, een
beroep doen op uw vrijgevigheid? Nu
de economie weer aantrekt, bestaat misschien voor u ook de mogelijkheid om
wat dieper in de buidel te tasten, om zo
ons gebouw blijvend in stand te kunnen
houden. Mogen we op u rekenen?

Vormen
Op 28 januari zullen in onze kerk 4
jonge mensen het Heilig Vormsel ontvangen. Het koor Revival zal de zang
verzorgen. Komt u ook om deze jonge
mensen te laten weten dat zij de toekomst van onze gemeenschap vormen?

Stichting Leergeld
De gezamenlijke PCI-en van de H. Cla-

Familie, afkomstig uit Vietnam, op bedevaart
ra en de H. Franciscus parochie, samen
de federatie, hebben een gemeenschappelijk thema gekozen, namelijk de Stichting Leergeld voor de tweede collecte
tijdens de zondag van de Diaconie.
De Stichting Leergeld ondersteunt
kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen met
een minimum inkomen in de buurt. Op
deze manier kunnen ze meedoen met
sport, cultuur, schoolexcursies en kennismakingskampen in het voortgezet
onderwijs.
Op zaterdag 12 november hebben we
een bedrag van € 158,21 opgehaald. Dit
wordt door eigen PCI aangevuld tot een
bedrag van € 200,-. De totale opbrengst
van alle PCI-en zal worden overgemaakt
aan de Stichting Leergeld. Onze dank
voor de opbrengst.
Namens de PCI-Zevenhoven

Zondagmiddag
Ieder zondagmiddag rond 12.30 uur
treft men in Zevenhoven familie aan,
afkomstig uit Vietnam, die nu woont in
Uithoorn. Na de viering in de kerk de
Burght in Uithoorn gaan ze op bedevaart naar de Lourdesgrot in Zevenhoven, waar in Vietnamese taal gebeden
en gezongen wordt. De zeer gelovige
familie kan niet buiten Maria en vertrouwt op haar. Een van hen heeft juist
op 15 augustus, het grote Mariafeest,
een nieuwe baan gevonden. Ook wordt

er aan de Heilige Moeder Maria voor de
kerk in Vietnam gebeden.
Gerard van den Ham

Activiteit Orangerie
Dinsdagmiddag 20 december gaan we
een kerststukje maken. Neemt u zelf
een schaal/mandje mee? Ook is een
snoeischaar handig. We beginnen om
14.00 uur. De kosten zijn € 7,50. Als u
nog versierselen heeft van andere jaren,
neem dit gerust mee. Opgeven bij
Joke van Tol, tel. (0172) 53 97 48 of via
e-mail jokevtol@gmail.com.
Gerda, Joke en Gerda

Geluk
Geluk, dat is een mens te treffen,
die je als mens je vrijheid laat
Met wie je alles kunt bespreken,
die altijd voor je open staat
die niet jaloers is op je vrienden,
je een brok eigen leven gunt
Op wie je toch terug kunt vallen,
als blijkt dat je niet verder kunt
Jij bent een man en jij een vrouw
en ook een kind deelt jullie leven
De hoofdzaak blijft dat je elkaar,
genegenheid en steun wilt geven.
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Hoogmade/Woubrugge

Familieviering: Welkom bij het
kind van Bethlehem!
Advent! Hij komt! We kijken uit naar
de Messias, het kind van Bethlehem.
Het kind dat een boodschap brengt van
vrede en recht, van God die onder de
mensen wil wonen, bij wie we welkom
zijn.
Kerstmis en heel het evangelie is ook het
verhaal van een Messias die niet welkom
was bij heersers en geen dak boven het
hoofd had. Is die Jezus van Nazareth
met zijn boodschap welkom bij jou, bij
mij?
Op kerstavond is om 19.00 uur de familieviering. Het wordt weer een gezellige
viering met veel kerstliedjes en een
kerstspel. Kinderen die willen meedoen
met het spel als engel of herbergier,
herder of schaap kunnen worden opgegeven bij Connie Koeleman, kapsalon
Tophair, tel. (071) 501 21 36. Het koor

Net als de herders zijn wij welkom
Enjoy is al bezig met het repeteren van
de kerstliedjes.

De klas van meester Rob is al begonnen
met het kerstspel van school. Dat is te
zien in de kerk op woensdagavond 21
december om 19.00 uur.

Delen van wat je hebt…

Martinus gebruikt zijn zwaard om te delen
18

Met zwaard en mantel werd op de zondag van de Diaconie het verhaal van de
heilige Martinus verteld. Hij deelde met
een bedelaar zijn mantel. De kinderen
brachten een mooie stapel schoenendozen mee naar de kerk, gevuld met
allerlei schoolspulletjes en speelgoed.
Met mijn eigen nog maar half gevulde
schoenendoos ben ik in alle klassen
van de Ter Doesschool geweest om de
kinderen te laten zien wat de bedoeling
was. Eerder was al in een e-mail aan de
ouders geschreven over de schoenendoosactie van Edukans. Dit jaar gaan
de gevulde schoenendozen naar Ghana,
Moldavië, Irak en Albanië. Sommige
dozen zijn zo mooi versierd, dat het wel
duidelijk is dat het kind dat deze doos

H. Franciscus parochie
zal krijgen, daar heel blij mee zal zijn.
Het transport van de dozen gaat niet
voor niets. We hebben de PCI bereid
gevonden om de helft van de transportkosten voor hun rekening nemen. Dank
daarvoor!

kerstconcerten met een groot gelegenheidskoor. De concerten zijn op zondag
18 december: ’s middags om 13.30 uur
in de Dorpskerk in Woubrugge en
‘s avonds om 19.00 uur in de OLV
Geboortekerk te Hoogmade.

tijd van de teksten kunnen voorzien.
Ben je écht niet muzikaal? Zet dan 18
december gewoon in je agenda om te
komen luisteren en aan te moedigen.

Tot slot was de deurcollecte op voorstel
van de gezamenlijke Parochiële Charitasinstellingen gereserveerd voor de
Stichting Leergeld.

Ook jij kan meedoen
Het wordt een bijzondere “Kerst-Singin”, met Engelse kerst-popsongs en
Nederlandse kerstmuziek die iedereen
kent. Je hoeft hiervoor geen natuurtalent te zijn. Onder motiverende leiding
van dirigent Ton van Overdam oefenen
we samen om dit voor elkaar te krijgen.
Grijp deze unieke kans om samen met
het orkest van DHH een spetterend
kerstconcert te geven!

Dopen

Communicantjes
Dat was een leuke verrassing om onze
communicantjes met hun boek op de
voorkant van de Samenstromen van
november te zien! Inmiddels hebben
de gezinnen twee Ankerzondagen in en
rond de Petruskerk in Roelofarendsveen
achter de rug. Natuurlijk zitten er nog
wat ‘kinderziektes’ in, maar we gaan met
goede moed verder. Inmiddels hebben
enkele gezinnen ook al foto’s gemaakt
in de kerk van het altaar en de doopvont, het zijn twee kernplekken in onze
kerken.
Pastor Marjo Hoogenbosch

DHH organiseert: Christmas
Sing-in mét gelegenheidskoor
Muziekvereniging De Heerlijkheid
Hoogmade organiseert twee unieke

Glenn van Rijn, namens DHH
Op zondag 22 januari 2017 om 12.45
uur is de volgende doopviering in
Hoogmade. Ouders worden van harte
uitgenodigd om hun kindje bij het
secretariaat aan te melden.

Hier hebben we jou voor nodig!
Lijkt het je leuk om hieraan mee te
doen? Meld je dan snel aan via kerst@
deheerlijkheidhoogmade.nl! Dit kan
individueel maar het is natuurlijk ook
erg gezellig om dit samen met je partner, gezin, familie, vrienden of vriendinnen te doen. Ervaring of leeftijd is
geen vereiste en iedereen is welkom. De
repetities zijn op 29 november, 6 en 13
december in Drieluik (Kerkstraat 51C)
te Hoogmade van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmeldingen graag vóór 29 november,
zodat we alle zangers en zangeressen op

Kaarsengedichtje voor Advent
Er staan vier kaarsjes op een rij
te wachten op het feest.
Eén lichtje laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest.

Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het Kind dat komt,
is dát geen mooi bericht?

Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
het huis waarin God woont.

Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:
nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het Kind geboren.
Coby Poelman-Duisterwinkel
SAMENstromen • december 2016/januari 2017
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Leimuiden/Rijnsaterwoude

Volkskerstzang
Zondag 18 december, aanvang 19.00
uur, in de Dorpskerk te Leimuiden.
Met muzikale medewerking van koor
‘Resonans’ uit Leimuiden en Lennard
Esveld uit Ter Aar op orgel.
Welkom! Over gastvrijheid is het thema
van deze volkskerstzang. Wie is er welkom, wie niet?
Gastvrij zijn hoort bij kerst. Vooral dán
gaan veel deuren open: voor familie en
vrienden, maar ook voor onbekenden,
in alle ‘open huizen’ en ‘kerst-inlopen’.
Kerst is een welkomstfeest: feest van de
geboorte van een kind, dat een boodschap brengt van vrede en recht, van
God die onder de mensen wil wonen.
Feest van een Kind dat niet welkom
was bij heersers en geen dak boven
zijn hoofd had. Dat kind heeft een plek
nodig!
De Oecumenische Werkgroep van
Leimuiden en Rijnsaterwoude

Allerzielen in het licht
Woensdagavond 2 november was de begraafplaats van de St. Jan de Doper kerk
aansluitend aan de Allerzielenviering
de hele avond open voor bezoekers die
hun overleden geliefden wilden herdenken. Dat is niet nieuw: in de katholieke
traditie komen mensen al eeuwenlang
op 2 november naar de begraafplaats op
Allerzielen, zo ook in Leimuiden/Rijnsaterwoude. Ook dit jaar werd het kerkhof sfeervol verlicht, er werden mooie
gedichten voor gelezen, er was muziek
en bisschopswijn. De voorganger is deze
avond alle graven langs gegaan en heeft
ze gezegend. Ook voor wie gestorvenen
wilden herdenken die niet op ons kerkhof begraven zijn was er gelegenheid
om hen te gedenken door een kaarsje te
20

Allerzielen
branden in het Jozefhuisje wat ingericht
was als Stilteplek.

Nieuws van Akkoord
Het kinder- en tienerkoor Akkoord is
gestart met de voorbereidingen voor de
kerst.
Maar…zonder Advent geen kerst.
Op weg naar het kerstfeest hebben wij
2 bijeenkomsten voor kinderen vanaf
4 jaar, waarin wij samen op weg gaan
naar het kerstfeest. Wat zal het kerstfeest
ons brengen? Waarom is het kerstfeest
zo een groot feest? De bijeenkomsten
sluiten aan bij de gezinsviering op 1e
kerstdag en zijn op 4 december om
11.15 uur en op 18 december om 9.15
uur tijdens de vieringen. Als je niet naar
de 1e bijeenkomst kan, ben je natuurlijk
toch welkom op de 2e bijeenkomst.
Het kerstprojectkoor start ook weer en
wel op 6 december om 18.30 uur. Zit je
in groep 3 of hoger, dan mag je een paar
weken met Akkoord mee oefenen en
op 1e Kerstdag mag je tussen het koor

voorin de kerk staan, om met alle liedjes
mee te zingen. Voor meer informatie:
Marina van Dam, tel. (0172) 50 72 99.
Op 1e kerstdag zingt Akkoord om 9.15
uur tijdens de gezinsviering. Een beetje
vroeg, maar dan kun je extra lang van
het Kerstfeest genieten….Dit jaar gaan
wij iets zoeken….Waar wij naar gaan
zoeken? Kom ons helpen!
Werkgroep gezinsvieringen

H. Franciscus parochie
Vanuit de pastoraatsgroep
Twee maal per jaar vieren wij in onze
parochiekern de eucharistie speciaal
samen met de senioren.
Dat doen we in de voorbereiding op
Kerstmis (de advent) en in de voorbereiding op Pasen (de veertigdagentijd).
Straks op donderdag 15 december
willen wij deze kerstvoorbereiding
vieren met als starttijd 9.30 uur!
Na afloop van de viering in de kerk
drinken we in de Priester Hendrikzaal
samen een lekker kopje koffie of thee
met iets lekkers. Een lekker drankje na
de koffie zal ook niet ontbreken.
Mocht u problemen met het vervoer
hebben, laat dit even weten op het
secretariaat (0172) 50 81 18.

Adventsproject
In deze dagen voor Kerstmis gaat onze
aandacht uit naar de straatkinderen in
de hoofdstad Kigali in Rwanda.
Zoals veel Afrikaanse landen, heeft ook
Rwanda te kampen met het probleem
van straatkinderen. Ondanks de inzet
van de Rwandese overheid, de samenleving en internationale organisaties,
leven veel kinderen op straat. Vaak
is dat het gevolg van armoede op het
platteland, aids, toenemende werkloosheid of lage koopkracht. De organisatie
CECYDAR helpt al 23 jaar kinderen die
in de hoofdstad Kigali op straat leven en
vangt deze kinderen op om hen daarna
terug in hun gezin te kunnen plaatsen.
Er zal op 4 december een deurcollecte
gehouden worden, de zogenaamde
Sinterklaascollecte.
Maar U kunt ook een bijdrage overmaken aan de Bisschoppelijke Vastenactie.
Kijk voor meer informatie op www.
stichtingbva.nl. Via de website kunt
u ook rechtstreeks doneren.

Wilt u zelf een gift overmaken?
Dat kan ter attentie van:
Stichting BVA, rekeningnummer
NL 38 INGB 0002 0105 43 onder
vermelding van Adventsactie.
M.O.V. groep, Anneke Bosma

Versterking kerkwerksters
gezocht
Vindt u ook niet dat onze kerk er altijd
schoon uitziet?
Dat komt omdat om de week onze kerk
schoongemaakt wordt door de dames
kerkwerksters.
Er zijn vier groepen kerkwerksters,
variërend van twee tot vier personen
per groep. Om de week maakt een groep
de kerk schoon dus elke groep is één
keer in de twee maanden aan de beurt.
Helaas gaat er een hele groep kerkwerksters per 1 januari 2017 stoppen dus zijn
wij, de parochiekern St. Jan de Doper,
naarstig opzoek naar nieuwe vrijwilligers die onze groep kerkwerksters
willen komen versterken. Op maandagmiddag en dinsdagmiddag werken
de groepen, maar dit kan ook op een
andere dag als u dit beter uitkomt.
Denkt u, dat is misschien wel iets voor
mij en wilt u meer informatie, dan kunt
u contact op nemen met Sonja Knelange
tel. (0172) 50 92 21 of of e-mail naar
carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl.

Kliederkerk
Zondag 13 november was er weer Kliederkerk. Deze keer kwamen we samen
in de St. Jan de Doper. Om kwart voor
twaalf stroomde iedereen binnen in de
serre van de pastorie. Het thema was
‘Laat je licht schijnen!’ Verhaal Mattheüs
5: 14-16. Op verschillende plekken
konden we ervaren wat licht voor ons

betekent. Er werden stroopwafelsterren gemaakt, er was een schimmenspel,
een ‘glow-in-the-dark’-ringenspel, een
donker voorleeshoekje voor de kleintjes, de tieners bouwden een vuurtoren
en de volwassenen bespraken ideeën
om het licht in Leimuiden en Rijnsaterwoude te laten schijnen. Na afloop was
er voor iedereen een uitgebreid buffet
in de priester Hendrikzaal en werd er
nog uitgebreid nagepraat en gesproken.
Al met al kijken we weer terug op een
geslaagde bijeenkomst en waren er weer
nieuwe gezichten. De volgende Kliederkerk is 8 januari in de dorpskerk voor
alle kinderen vanaf ongeveer drie jaar
en de mensen om hen heen. Wil je mee
doen, dan ben je van harte welkom. Het
begint om 12.00 uur tot circa 13.30 uur.

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 of e-mail
carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl.
Prijs kalender + schild : € 6,75.

Peppelhofviering
Vrijdag 2 december, vrijdag 6 januari en
vrijdag 27 januari zijn er eucharistievieringen in de Peppelhof. Aanvang 9.30
uur. Voorganger is pastor B. Bosma.

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

- Lief en leed Huwelijksjubilea
10 december
14 december
21 december

Gerard en Cilia Buskermolen-Adriaanse
40 jaar
Dhr. A. ten Brink en Mw. H. ten Brink-Beuk 50 jaar
Jan en Mieke Boere-Straathof 		40 jaar
SAMENstromen • december 2016/januari 2017
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Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen
Op 6 december om 9.30 uur is er een
viering van woord en communie in Oud
Ade. Voorganger is diaken A. van Aarle.
Na de viering koffie in de pastorie.
Op 20 december om 9.30 uur is er een
eucharistieviering in Oud Ade. Voorganger is pastor B. Bosma.
Op 3 januari om 9.30 uur is er een
viering van woord en communie in Oud
Ade. Voorganger is diaken A. van Aarle.
Na de viering koffie in de pastorie.
Op 17 januari om 9.30 uur is er een eucharistieviering in Oud Ade. Voorganger
is pastor B. Bosma.

Schoenendoosactie
22

Op 31 januari om 9.30 uur is er een
viering van woord en communie in Oud
Ade. Voorganger is diaken A. van Aarle.
Er is een communieronde op dinsdag 6
en 20 december 2016 en 3 en 17 januari
2017.

Secretariaat
Het secretariaat is gesloten van 26 december t/m 6 januari. Wilt u uw intenties voor de kerstdagen en begin 2017
tijdig aan ons doorgeven? Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met
een van de leden van de pastoraatsgroep
of de beheercommissie.

doosactie. De schoenendozen gaan dit
jaar naar Afrika, Azië, Oost Europa en
mogelijk ook naar het Midden Oosten.
Er waren heel wat kinderen met hun
ouders, opa’s en oma’s aanwezig. Er werden wel 84 mooi versierde en gevulde
dozen ingeleverd! Geweldig! Een week
later zijn de dozen naar een inleverpunt
gebracht. Er zullen ongetwijfeld nog
meer dozen bijgekomen zijn, maar dat
was tijdens het schrijven van dit stukje
nog niet bekend.
Namens de werkgroep gezinsvieringen,
Monique van der Geest en Toos van
der Poel

Actie Schoenendoos

World Wide Candle Lighting

Zondag 13 november was er een gezinsviering met aandacht voor de schoenen-

Op de tweede zondag in december
worden er wereldwijd kaarsjes gebrand

H. Franciscus parochie

Zegen op zegen, 5 februari
Op zondag 5 februari zal ik om 9.15 uur in de viering in Oud Ade voorgaan.
Kinderzegen
Tijdens die viering zullen alle kinderen, maar in het bijzonder de kinderen
die het afgelopen jaar gedoopt zijn, de kinderzegen ontvangen. Dus, kom
allemaal naar de kerk.

Volmaakte harmonie
En tijdloos bovenal
Sluit je ogen dan en zie
Dat ik weer bij je ben
Jouw naam blijft in ons hart.
Jouw naam leeft in ons voort.
Van leven en sterven kent God
het geheim
En hij bewaart ons voorgoed.

voor alle overleden kinderen. In de
Petruskerk in Roelofarendsveen is om
19.00 uur een herdenkingsviering. Zie
de informatie in de Samenstromen van
november.
In Oud Ade en Rijpwetering vragen wij
u om zondagavond 11 december om
19.00 uur een brandende kaars voor het
raam te zetten om zo al deze kinderen te
herdenken. Doet u ook mee?

Kaarsenzegen
Vanwege Maria-lichtmis (2 februari) kunt u op deze zondag 5 februari ook
kaarsen meenemen naar de kerk die wij ook zullen zegenen. Vaak branden
mensen een kaarsje bij een foto van een dierbare overledene. Koop die kaarsen alvast en neem ze die zondag mee.
Blasiuszegen
Na afloop van de viering kan iedereen ook de Blasiuszegen ontvangen.
Deze zegen kent al een eeuwen oude traditie. De H. bisschop Blasius is als
martelaar gestorven en patroonheilige voor een goede algehele gezondheid.
Dus, kom allemaal naar de kerk en nodig elkaar ook uit. En vergeet uw
kaarsen niet.
Diaken André van Aarle
Het kerstverhaal wordt op een gezellige,
feestelijke en begrijpelijke wijze verteld aan de allerkleinsten en er worden kerstliedjes gezongen. Heb je een
muziekinstrument(je)? Neem die dan
mee. Trommel iedereen op! Komt allen
tezamen. Na afloop is er een kleine verrassing. Graag tot Eerste Kerstdag!
Werkgroep Kindje Wiegen

Herdertjesviering
Op zaterdag 24 december, kerstavond, is
er om 19.00 uur in de kerk van Oud Ade
de herdertjesviering. We vieren dan de
geboorte van Jezus, met ‘n mooi verhaal,
veel lichtjes en de kinderen van koor
LOSZ zullen mooie liedjes ten gehore
brengen. Iedereen is van harte welkom!

Oud en nieuw
Zaterdag 31 december om 19.00 uur zal
pastor H. van de Reep voorgaan in Oud
Ade. Na de viering willen we het jaar
met u afsluiten met bisschopswijn en
oliebollen.
In 2017 wisselt de locatie van de weekendvieringen weer. Op zondag 8 januari
is de viering in Oud Ade. Voorganger is
diaken A. van Aarle. Daarna is er koffie
en gelegenheid elkaar een Gelukkig
Nieuwjaar te wensen. Wij hopen u te
mogen ontmoeten.

- Lief en leed -

Namens de werkgroep gezinsvieringen,
Annelies van Veen, Pauline Chauvet en
Toos van der Poel

Geboren

Kindje Wiegen

Overleden

Op Eerste Kerstdag om 15.00 uur is er
het jaarlijkse kindje wiegen in de kerk
van Rijpwetering.

27 oktober
28 oktober

30 oktober
		

Jim en Jody Langeveld, zoon en dochter van Piet en
Patricia Langeveld – Meskers
Jacoba Apolonia Vlasveld – Verlaan			79 jaar
Cornelis Maria Warmerdam
		94 jaar
SAMENstromen • december 2016/januari 2017
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Dinsdagmorgen
Concerten in december:
Zondag 11 december 15.00 uur
Vox Laeta (Mariakerk)
Zaterdag 17 december 20.00 uur
Scala en Joy (Mariakerk)
Woensdag 21 december 19.30 uur
Cadans (Petruskerk)
Vrijdag 23 december 20.15 uur
Faith (Petruskerk)

eel een vrijwillige donatie in de daarvoor bestemde mandjes doen en staat
er in de familieruimte een gratis kopje
koffie koffie/thee of glaasje glühwein
voor u klaar.
Alle leden van Cadans kijken uit naar
uw komst!

Kerstconcert Faith: Licht in
een donkere nacht
Het concert begint om 20.15 uur. De
kerk is open vanaf 19.45 uur en dan is
er gelegenheid een kopje koffie te drinken in de familieruimte.

Kerst Sing-In Liturgisch koor
Cadans- illustratie kerst

Doordeweekse vieringen in
december en januari

Woensdagavond 21 december verzorgt
Liturgisch koor Cadans een kerst SingIn in de Petruskerk aan het Noordeinde
te Roelofarendsveen.
Het koor neemt u mee op weg naar
het kerstfeest en zal een diversiteit aan
kerstmuziek ten gehore brengen. U kunt
heerlijk luisteren en af en toe ook meezingen. Dat wordt genieten. Het geheel
staat onder leiding van Wim Loos.
Toegang is gratis. De kerk is open vanaf
19.00 uur. Komt u a.u.b. op tijd, want vol
is vol. De kerst Sing-In begint om 19.30
uur en duurt tot ca. 21.00 uur. Na afloop
kunt u als blijk van waardering eventu-

Petruskerk iedere dinsdag en donderdag
om 09.00 uur met uitzondering van:
8; 27 en 29 december. Extra eucharistieviering donderdag 8 december 19.00
uur (Maria Onbevlekt Ontvangenis).
Iedere woensdagochtend om 7.00 uur.
Gogherweide iedere vrijdag om
9.30 uur met uitzondering van:
16 en 23 december (op 23 december
is de viering in zorgcentrum Jacobus
om 10.30 uur).
Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag

om 16.00 uur met uitzondering van
10 december en 7 januari.
Er zijn oecumenische diensten op
woensdag 7 december en woensdag
4 januari om 10.30 uur. Kerstviering op
vrijdag 23 december om 10.30 uur.
Hof van Alkemade: kerstviering op
vrijdag 16 december om 15.45 uur.

Secretariaat: Doorgeven
verhuizingen
U weet, er wordt veel gebouwd in ‘de
Veen’ en veel van onze parochianen verhuizen. Wilt u s.v.p. uw adreswijziging
doorgeven aan het secretariaat. Daar
wordt ervoor gezorgd dat het terecht
komt bij iedereen die het moet weten.

Openingstijden in de week na
kerstmis
Alleen op dinsdag 27 december is het
secretariaat gesloten.

Terugblik Allerzielen/vazen/
kaarsen
Ook dit jaar hebben we weer twee
mooie vieringen gehad. Niet alles ging
goed en de werkgroep biedt daarvoor
haar excuses aan.

- Lief en leed Geboren
5 november 		 Job Petrus Antonius Hoogenboom, zoon van Ronald en
			 Wendy Hoogenboom, broertje van Manou en Tino

Overleden
22 oktober 		 Adrianus Marie van Veen
		90 jaar
9 november
Renee Maria Antoinette Huigsloot-Vermij 		
54 jaar

Huwelijksjubileum
17/18 december Familie Klerks-van der Klugt 			55 jaar
17/18 december Ton en Riet van der Meer-Hoogenboom 		
55 jaar

24

H. Franciscus parochie
Naar aanleiding van deze vieringen
twee puntjes. Veel mensen kwamen met
bloemen naar het kerkhof en dat zal ook
met kerst weer gebeuren. Houdt u er
alstublieft rekening mee dat het aantal
vazen beperkt is.
Verder kregen we te horen dat de
uitgereikte kaarsen niet goed branden.
Het zijn noveenkaarsen die negen
dagen blijven branden. Ze moeten dan
wel doorbranden en niet tussentijds
uitgeblazen worden. Dan doen ze het
niet meer.

Uw persoonlijke gedenksteen
Heeft u ze gezien met Allerzielen? De
mooie gedenkstenen bij het verzamelgraf op de begraafplaats bij de Petruskerk?
Ter herinnering aan uw dierbare waarvan op de begraafplaats bij de Petruskerk geen monument meer aanwezig is,
is het mogelijk een gedenksteen ( 15 cm
bij 15 cm) te laten maken. Deze wordt
geplaatst in het bestaande straatwerk bij
het verzamelgraf.

Gedenksteentjes

Van de pastoraatsgroep
Een aantal zaken die in onze parochiekern spelen, willen we, als pastoraatsgroep, graag met iedereen delen: en nu de Sint weer is in het land, is het
stukje dit keer ‘op rijm’ beland.

De steen kan worden voorzien van
tekst en/of een afbeelding. Het ontwerp
wordt naar uw eigen ideeën en wensen
in goed overleg bepaald.
Het gehele proces van ontwerp tot
plaatsing duurt ca 6 tot 8 weken. De
kosten bedragen € 50,--.
De steen wordt door de hovenier in
het straatwerk geplaatst en u ontvangt
bericht zodra dit is gedaan.

Met Advent start een nieuw kerkelijk jaar en maken we ons voor kerst weer
klaar. Advent: een tijd van rust en bezinning, met Zijn geboorte straks als
overwinning. Door nu in ons hart en huis ruimte te creëren kunnen we Hem
met kerstmis waardig eren.

Voor meer informatie of voor het
bestellen van uw gedenksteen kunt u
contact opnemen met mij, te bereiken
via monique.wijsman@hotmail.com
of via 06 10221332. Folders met meer
informatie liggen in de Petruskerk, Roelofarendsveen

Op 5 februari wordt voor ons de eerste keer, maar er volgen er in 2017 nog
6 meer: de zondagse tv-mis vanuit onze Petruskerk! Het betekent voor velen
extra inzet en werk. Toch: ons geloof is die moeite zeker waard, met elkaar
zetten we ‘de Veen’ gelovend op de kaart.

Monique Wijsman

Radio Maria
Kent u Radio Maria al. U kunt het uitsluitend ontvangen via DAB en internet
(Radio Maria en een gratis app). Er is
ook een nieuwsbrief en het is de bedoeling dat er voortaan een stapeltje bij de
uitgang van de kerk komt te liggen.

Bidt u het Onze Vader op de automatische piloot, dan is de kans vanaf nu
heel groot, dat u ‘onze schuldenaren’ mist of zich in bekoring/beproeving
vergist… Verder blijft dit gebed ons bekend en vertrouwd, dus ik denk dat u
deze wijzigingen snel onthoudt! En oefent u vele vieringen met ons mee,
dan gaat het straks vlekkeloos op de tv!

In die vieringen ontmoeten we ook graag velen, want juist door het geloof
met elkaar te (blijven) delen houden we God levend aanwezig in ons midden
en voelen we ons gesteund in ons bidden. Denkt u nu: ‘ik blijf liever thuis,
want ik kom niet graag ‘live’ op de buis’, dan hoop ik u gerust te kunnen stellen door u nu alvast te vertellen dat een deel van de kerk altijd buiten beeld
blijven zal! Wij rekenen dus op een hoog bezoekersaantal!
Dit zijn zomaar wat zaken die momenteel spelen, het was mij een genot ze,
op rijm, met u te delen.
Namens de pastoraatsgroep Emanuelkern, Astrid de Haas
SAMENstromen • december 2016/januari 2017
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Clara & Franciscus federatie

Omzien naar elkaar
Voedselbank maakt nieuwe start
Na een wat roerige periode heeft de voedselbank na 10 jaar een
nieuwe frisse start gemaakt: er is een nieuw bestuur gevormd
- er is een mooie nieuwe locatie gevonden (Veenderveld 43D in
Roelofarendsveen) - de oude naam Voedselbank Alkemade is
gewijzigd in Voedselbank KBEO (Kaag & Braassem En Omstreken) en er wordt aansluiting gezocht bij het landelijk netwerk
Voedselbanken Nederland.
Allemaal positieve zaken en daarom vragen we hier er nog eens
nadrukkelijk aandacht voor, want wij hebben er vertrouwen in!
Alleen, er is door de verhuizing nogal het een en ander nodig
en daarom doen we een beroep op u. U als ondernemer, u als
particulier, u als bestuurder van een parochiële caritas instelling
of enig ander goede doelen-fonds. Wellicht kunt u in de kersttijd

iets extra’s doen richting de Voedselbank. U heeft uw kerspakket
wellicht niet echt nodig, zij kunnen het goed gebruiken, natuurlijk mogen andere goederen ook. U heeft als werkgever wellicht
kerstpakketten over, denk aan de Voedselbank. Kunt u als particulier of fonds een extra (kerst) donatie doen, denk dan aan de
Voedselbank bijvoorbeeld voor de huur, gas, water, elektriciteit
, autokosten enz. Laten we met elkaar proberen de nieuwe start
tot een succesvolle te maken. Als u eerst meer informatie wilt?
Neem even contact op en men stuurt u graag het investeringsplan en sponsorplan toe (email: info@voedselbank-kbeo.nl)
Voor grote, maar ook kleine donaties: bankrekeningnummer
NL81RABO0120670186 t.n.v.Voedselbank Alkemade.
Warm aanbevolen door de Impulsgroep Diaconie Parochie
H.Franciscus

Bestuursnieuws van de Clara en Franciscus federatie
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Doe mee - kom erbij, iedereen is welkom en nodig
“Je mag er zijn” is een bekend kinderliedje van Herman
Boon dat ook door verschillende kinderkoren in onze federatie regelmatig wordt gezongen en velen van u dus wel
zullen kennen.
Je vraagt dan verwonderd, wie ik? … ja jij, je hoort er
helemaal bij. Dat geldt ook voor ons allemaal, we horen er
allemaal bij. Erbij met al onze talenten en al onze gebreken,
we mogen er zijn voor elkaar. Voor ons gezin, onze vrienden, onze familie, ons dorp, onze parochie, ons land en
onze wereld.
Dat is ook maar goed, wij kunnen het namelijk ook niet alleen en we hebben elkaar allemaal nodig.
Kinderen hebben ouders nodig en ouderen hebben de
kinderen nodig.
Verzorgden hebben verzorgers nodig en verzorgers hebben
verzorgden nodig.
Dit geldt voor onze gehele samenleving, ook vluchtelingen
hebben een nieuw thuisland nodig.
Een samenleving, verrijkt zichzelf als zij mensen uit andere
culturen opneemt.

• Rechtvaardigheid
“Elk mens tot zijn recht laten komen”. Elk mens heeft
recht op dezelfde behandeling. Jezus vraagt aan ons om
onze manier van behandeling te evalueren.
• Geloof - Vertrouwen
Geloven is een synoniem voor vertrouwen. Je vertrouwt
op God, je gelooft in je vrienden, in jezelf. Je gelooft in de
toekomst, je vertrouwt erop dat alles goed komt.
• Naastenliefde
Jezus bedoelde hier medeleven. Het is een opgave om
ook een vreemde, een zieke, een vijand graag te zien. Het
is dus meer dan de liefde die je voor je familie en vrienden hebt. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen
voor de zwakke, degene in nood.
• Innerlijkheid
Jezus benadrukt het volgende: het is niet wat je doet,
wat je zegt of wat je draagt, dat je een goed mens maakt.
Een goed mens ben (wordt) je alleen als je gedachten en
gevoelens rein zijn. Onder innerlijkheid verstaan we ook
op zoek gaan naar onszelf. Naar wie we echt zijn, maar
ook op zoek zijn naar God.

In onze van oorsprong Christelijke samenleving zijn de
belangrijkste uitgangspunten:
• “Alles wat jij wilt dat de mensen voor jou doen, doe
dat ook voor hen.” (“Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet”).
• Barmhartigheid/vergevingsgezindheid
Dit kan worden bekeken als vergevingsgezindheid of
zachtaardigheid. Je bent steeds bereid om vergiffenis te
schenken, dit in tegenstelling tot wraak te willen nemen.

Als we dit nastreven, dan heeft uiteindelijk iedereen het
gevoel van “er mogen zijn”.
Om te eindigen met een ander lied: “You’ll never walk
alone” zoals prachtig vertolkt door Lee Towers.
Laten we elkaar het gevoel geven er allemaal bij te horen
en nooit alleen ervoor te staan, ook in de kerk.
Doe mee - kom erbij, iedereen is welkom en nodig.
Hein de Jong, secretaris federatiebestuur

Clara & Franciscus federatie

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Geloofsvraag

Onze Vader
Als de Advent begint, wordt het Onze Vader voor katholieken een beetje anders. Er staan
een paar andere woorden in die beter passen bij de taal die Jezus sprak, zoals ‘schuldenaren’ en ‘beproeving’. Mooi is dat de mensen in Vlaanderen en Nederland voortaan bidden
met dezelfde woorden. We zullen hier samen natuurlijk wel aan moeten wennen. Hieronder
staat het nieuwe Onze Vader zodat je vast kunt oefenen met je broertjes, zusjes en ouders.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen				
(bron geloventhuis.nl)

Geboortekaartje Jezus
Vorige maand vroegen we jullie om een
mooi geboortekaartje te maken voor
Jezus. We kregen deze mooie kaarten
binnen van Simon (6 jaar) en Louis
(8 jaar) Chauvet. Heel erg bedankt hiervoor! De redactie kon niet kiezen, dus
jullie krijgen allebei een leuk prijsje.
Alvast veel plezier ermee!

Kerstwens
Weet je wat ik deze kerst zou willen wensen?
Vrede op aarde voor alle mensen
Geen verdriet meer en ook geen pijn
Wat zou dat geweldig zijn!
Dat is ook gelijk een voornemen voor het nieuwe jaar
Laten we er wat meer zijn voor elkaar
Een beetje troost, hulp en een vriendelijke lach
Dit brengt meer licht in ieders dag

Waarom dopen ook wel eens
tijdens een eucharistieviering?
Deze vraag horen we vaak tegen. Of
het nu om dopen, vormsel of wat voor
sacrament dan ook gaat, op het moment
dat dit tijdens een eucharistieviering
gebeurt, gaat men vaak op zijn of haar
horloge kijken. Had ik dit geweten…
Christen-zijn, gelovig-zijn doe je niet
louter in je eentje. Het is geen privézaak.
Door onze verbondenheid met Jezus
Christus, richten wij ons, gesteund door
de heilige Geest, op de Vader en de
medemens. Dat samenzijn heet Kerk-zijn
en het uit zich in: de liturgie (het vieren
met en het bidden voor elkaar),
de catechese (het zich eigen maken en
verdiepen in het geloof)
en de diaconie (het elkaar ten dienste
staan op velerlei manieren).
De eucharistie is de bron van dit alles,
het pompende en voedende hart van
ons christen-zijn. Jezus die ons telkens
weer oproept om samen te komen als
gemeenschap rondom Hem.
Deze overweging alleen al verantwoordt
de zogenaamde achterhaalde ‘zondagsplicht’. Als christen kun je, wil je gewoon
niet zonder...
Alleen gaat het niet vanzelf en het kan
zeker helpen wanneer we ons wat
geruggensteund weten door elkaar. Op
momenten waar wij als gemeenschap
een lid in de christenfamilie mogen
verwelkomen (doop). Een of meerdere
van onze familieleden stappen zetten in
hun christen-zijn, door voor het eerst de
Heilige Communie te ontvangen, of het
vormsel.
Het is belangrijk dat we dat met elkaar
vieren en beleven. Ten eerste om ons
familie-zijn met elkaar te beleven en
hierdoor onze onderlinge band met
elkaar versterken. En ten tweede om
onze eigen verbondenheid met Christus
te vernieuwen en te versterken.
Zo zijn wij samen een volk, een familie,
onderweg…. met Hem.

Wat is jouw wens voor het nieuwe jaar? Wil je hier iets over vertellen, een gedichtje of
misschien een mooie tekening van maken? Stuur dit dan naar samenstromenspraakwater@gmail.com en misschien win je dan wel een leuk prijsje.

Pastor B. Bosma
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Clara & Franciscus federatie

Algemeen
Een nieuwe taakverdeling binnen
het pastoraal team

Kerkbalans 2017 wordt ingeluid
door kerkklokken

Met het afscheid van Charles Horsthuis en de komst van onze
nieuwe collega Heleen van de Reep kwam ook opnieuw de verdeling van de taken binnen het pastoraal team ter sprake.

In alle kerken binnen onze federatie zal de start van Actie Kerkbalans 2017 op:

Die verdeling wordt heel zichtbaar wanneer het gaat om de
vraag wie de pastor is die een bepaalde pastoraatsgroep
begeleidt. Hij of zij is ook degene die als eerst-aangesprokene
gaat over de zaken die een bepaalde parochiekern aangaan.
Als u vragen of opmerkingen heeft is hij of zij ook degene bij wie
u terecht kunt.
We realiseren ons dat het wisselen erg vervelend is, en we willen veranderingen dan ook zoveel mogelijk beperken. Aan de
andere kant zijn er praktische zaken zoals samenwerking tussen
kernen en ook de reisafstand. Als team maken we al heel wat
kilometers!
Uiteindelijk zijn we tot de volgende verdeling gekomen:
• diaken André van Aarle: Langeraar, Nieuwveen & Zevenhoven
en Rijpwetering/Oud Ade
• pastor Bouke Bosma: Aarlanderveen en Leimuiden/
Rijnsaterwoude
• pastoor Jack Glas: Roelofarendsveen/Oude en Nieuwe
Wetering
• pastor Marjo Hoogenbosch: Hoogmade/Woubrugge
• pastor Heleen van de Reep: Nieuwkoop en Noorden

zaterdag 21 januari 2017 om 13.00 uur
worden ingeluid door kerkklokken. We doen dat niet alleen.
Precies op dit tijdstip zullen in meer dan honderd plaatsen door
het hele land de kerkklokken worden geluid. Het thema van
de Actie Kerkbalans is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Want de
kerk verbindt mensen in roerige tijden, door liefde en in geloof.
Vroeger, en zeker ook nu. Al jaren vraagt Kerkbalans met een
grootse campagne aandacht voor de belangrijke functie van de
kerk in de samenleving.
Onze jaarlijkse geldwerfactie zal dus op een zichtbare (en hoorbare) manier van start gaan. In elke kerk zal door de lokale BCP
geprobeerd worden een (lokaal, regionaal of landelijk) bekend
persoon de klokken te laten luiden. We gaan hier ook een fotomoment van maken. Door het luiden van de klokken proberen
we meer mensen te laten weten dat de kerk geld nodig heeft en
hopen we dat meer mensen gaan bijdragen aan het behoud van
de kerk en het kerkgebouw.
Kerkbalans 2017 is een
gezamenlijke campagne van
Protestanten, Rooms-Katholieken en Oudkatholieken.
Het inluidmoment van de Kerkbalans is een goede gelegenheid
en prima initiatief om samen te werken en op te trekken met
deze kerkgenootschappen.
Aanvullende activiteiten die op 21 januari 2017 rond 13.00 uur
in uw kerk worden georganiseerd zullen op de website www.
rkgroenehart.nl onder iedere kerk afzonderlijk worden vermeld.
We hopen dat heel veel parochianen en niet-parochianen op 21
januari 2017 tussen 12.45 en 13.15 uur in de kerk aanwezig zullen zijn om het Inluidmoment bij te wonen aan de start van Actie
Kerkbalans 2017. U bent allen van harte welkom.

World Wide Candle Lighting,
kaarsen branden wereldwijd,
voor overleden kinderen
Voor de kernen waar een wisseling is: veel succes met de
overdracht. We hopen van harte dat we deze verdeling lange tijd
stabiel mag blijven! Dank voor uw medewerking.
Pastoor Jack Glas
28

In deze maand december is in vele kerken over de hele wereld
een herdenking voor overleden kinderen en kinderen die het
levenslicht niet hebben gezien. Zoals ieder jaar is het op de
tweede zondagavond van december.

Clara & Franciscus federatie

En ook in de HH. Petrus en Pauluskerk, Noordeinde 24 te Aarlanderveen herdenken we. Het begint om 19.00 uur. U bent van
harte welkom. De herdenking is voor ieder die wel of niet gelovig
is en die het gemis van zijn kind altijd blijft voelen. Ook de
naam van uw kind wordt weer genoemd. We branden ook deze
avond kaarsen, we lezen gedichten voor en ook de koorleden
van Lords Voice laten hun stemmen horen. Iedereen is welkom,
naast de ouders ook verdere familie en vrienden. U hoeft zich
niet van te voren op te geven maar het mag wel. Nogmaals, het
is op zondagavond 11 december om zeven uur. De kerk is om
half zeven open, zodat wij om zeven uur kunnen beginnen. Op
deze avond is er ook een pastor aanwezig. Na de herdenking is
er gelegenheid voor een kopje koffie of thee en voor de kinderen
is er ook limonade. Voor inlichtingen kunt u altijd bellen naar
Truida Stegeman (0172) 60 39 56, Monica Grisel (06) 465 224 97
of Betty Staartjes (0172) 60 46 73 of (06) 209 773 09.
Maar ook in de H. Francisucus parochie is zo’n herdenkingsbijeenkomst en wel in de Petruskerk in Roelofarendsveen. De
aanvang ook daar 19.00 uur. Kerk open vanaf 18.30 uur. Voor
die vieringen: verdere informatie vindt u in de Samenstromen
van november, bij de pagina Algemeen, blz 29.

Afscheid samenspraak
Klaar en Frans
Na de Lourdesreis met Nieuwkoop van 14 - 21 oktober 2016

Klaar:
Frans, kun je volgend jaar eens kijken
Of het meerdere mensen iets kan lijken.
Frans:
Ja Klaar, daar ga ik zeker mee aan de slag
Met pastor Bosma onder de federatievlag.
Klaar:
Nu we toch over onze pastor praten, kan ik het echt even niet
laten
Om hem te bedanken voor alle zorgen, op pastoraal gebied,
iedere nieuwe morgen.
Frans:
Ja, en wat denk je dan van Rob? Die had ook geen gemakkelijke job.
Hij praatte steeds iedere dag weer door en legde ons alles
keurig voor.
Klaar:
Nee, we hadden echt ook niets te klagen
En konden bij hem terecht met al onze vragen
Frans:
En dan onze voortreffelijke chauffeur
Wim kreeg je echt niet uit zijn humeur
Klaar:
Nee, hij reed ons zonder veel problemen, over grote en heel
kleine wegen henen
Alleen Toulouse schrapt hij van het program, daar was echt
geen doorkomen an
Frans:
En dan natuurlijk dank aan onze volgelingen
Die ook zo mooi de liedjes zingen.
Klaar:
En samen bidden rozenhoedjes
Met hele vrome lieve snoetjes.
Frans:
Maar die ook van het aardse hebben genoten
En menig drankje naar binnen goten.
Samen:
Lieve mensen allemaal, we stonden voor elkander klaar
Bedankt voor deze mooie dagen
We blijven ze met ons mede dragen.

Klaar:
Dag Frans, was jij ook op Lourdesreis
En zong je daar ook een mooie wijs?
Frans:
Ja Klaar, het was weer goed om daar te zijn
Je voelt je daar toch altijd fijn.
Klaar:
Maar Frans, wat ik je wilde vragen
Waarom kwamen er van jou zo weinig volgelingen opdagen?
Frans:
Daar zeg je me ook zo wat, Klaar
Dat vind ik zelf ook wel wat raar.
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R OOSTER
Pastoor J. Glas
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26

donderdag 8 december
Maria Onbevlekt
Ontvangen
vrijdag 9 december
Avond van de
Barmhartigheid

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor
• J. Glas

zaterdag 3 december
2de Advent

zondag 4 december
2de Advent

Diaken A. van Aarle
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 216 932 67

DECEMBER 2016

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Lords Voice
• Parochiaan

ep.nl
Alle vieringen zijn via www.kerkomro
n,
rvee
ande
Aarl
alve
(beh
en
te beluister
Zevenhoven en Nieuwveen)

zaterdag 10 december
3de Advent

Pastor B. Bosma
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 434 688 45

zondag 11 december
3de Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Om 19.00 uur Worldwide Candle Lighting
• B. Bosma

zaterdag 17 december
4de Advent

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantorij
• A. van Aarle
11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Cantors
• Crèche, om 19.00 uur Kerstsamenzang
• B. Bosma

zondag 18 december
5de Advent

Pastor M. Hoogenbosch
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (0172) 408 128
of evt. (06) 830 611 93

Pastor H. van de Reep
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349

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

zaterdag 24 december
Kerstavond

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

17.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Crèche
• B. Bosma

zaterdag 24 december
Kerstavond

23.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lords Voice
• M. Hoogenbosch

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit
• A. van Aarle

zondag 25 december
Kerstmis

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Soli Deo
• Om 12.00 uur Kindje Wiegen
• Th. van Steekelenburg

maandag 26 december
Tweede Kerstdag

10.00 uur
• Samenzang
• Kindje Wiegen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Koffie na de viering
• B. Bosma

zaterdag 31 december
Oudjaar

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• B. Bosma

Wekelijks

Iedere woensdag een viering
om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering
om 19.00 uur

H. C L A R A PAR OCHIE
O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven
Noordeinde 26/28
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• Parochiaan
11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• Patroonsfeest (Kinderwoorddienst)
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Na afloop koffie
• J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma
11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Koffie na de viering
(om 11.00 uur de Legestalviering)
• J. Glas

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• B. Bosma
11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Andante
• J. Glas

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. van Aarle

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Caecilia
• A. van Aarle
17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• H. van de Reep

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• H. van de Reep
21.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Th. van Steekelenburg

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Th. van Steekelenburg

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

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• B. Bosma

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Koffie na de viering en om 14.00 uur
Kindje Wiegen
• A. van Aarle

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoortje
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch

12.00 uur
• Kindje Wiegen

11.00 uur
• Kindje Wiegen

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

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Waïmbaji
• M. Hoogenbosch
• Na de viering bisschopswijn en oliebollen

Eens in de twee weken op dinsdag een
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een viering
om 9.00 uur

Iedere donderdag een viering
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag een
viering om 9.00 uur

DECEMBER 2016

R OOSTER
Pastoor J. Glas
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59

Diaken A. van Aarle
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 216 932 67

Pastor B. Bosma
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 434 688 45

Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24
zaterdag 3 december
2de Advent

zondag 4 december
2de Advent

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• H. van de Reep

donderdag 8 december
Maria Onbevlekt
Ontvangen

geen viering (i.v.m. viering Maria Onbevlekt
Ontvangen in Roelofarendsveen)

vrijdag 9 december
Avond van de
Barmhartigheid

19.00 uur
• Gebedsviering
• J. Glas + B. Bosma + A. van Aarle

zaterdag 10 december
3de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Tienerkoor
• A. Vijftigschild

zondag 11 december
3de Advent

ep.nl
Alle vieringen zijn via www.kerkomro
n,
rvee
ande
Aarl
alve
te beluisteren (beh
Zevenhoven en Nieuwveen)

zaterdag 17 december
4de Advent

zondag 18 december
5de Advent

Pastor M. Hoogenbosch
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (0172) 408 128
of evt. (06) 830 611 93

Pastor H. van de Reep
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349
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H. Mariakerk
Roelofarendsveen
Pastoor Onelplein 1

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• H. van de Reep
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas

zaterdag 24 december
Kerstavond

zaterdag 24 december
Kerstavond

21.00 uur/23.00 uur
• Woord- & Communieviering/Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor/Resonans
• M. Hoogenbosch/B. Bosma

zondag 25 december
Kerstmis

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinder- & Tienerkoor Akkoord
• H. van de Reep
14.00 uur
• Kindje Wiegen

maandag 26 december
Tweede Kerstdag

zaterdag 31 december
Oudjaar

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• St. Caeciliakoor
• J. Glas

Wekelijks

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur
(behalve eens in de vier weken op vrijdag in
De Peppelhof)

H. F R A N C ISC U S PAROCHI E
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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• H. van de Reep
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• B. Bosma

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ
• Jeugdviering (koffie en limonade
na de viering)
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Familiekoor Enjoy
• J. Velthuyse

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• Gebedsleider
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• Om 19.00 uur Worldwide Candle Lighting
• J. Glas

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor OA
• J. Glas

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang/Cantors
• H. van de Reep
9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Emanuelkoor
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• A. Vijftigschild

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• A. Vijftigschild

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Nederlandstalig Koor
• A. Beenakker

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• M. Jagerman

17.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ
• Herdertjesviering
• Th. Dingjan

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Familiekoor Enjoy
• M. Hoogenbosch

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• LEF
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• Om 15.00 uur Kindje Wiegen
• M. Jagerman

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor Oud Ade
• J. Glas
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• Na de viering bisschopswijn en oliebollen
• H. van de Reep
Iedere dinsdag en donderdag een
viering om 9.00 uur. Iedere woensdag
een viering om 7.00 uur

Een keer per twee weken een viering
op dinsdag om 9.30 uur

Elke eerste woensdag van de maand om
10.00 uur in Woudsoord in Woubrugge

JANUARI 2017

R OOSTER
Pastoor J. Glas
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26

Diaken A. van Aarle
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 216 932 67

Pastor M. Hoogenbosch
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (0172) 408 128
of evt. (06) 830 611 93

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Nieuwjaarsreceptie
• J. Glas

zondag 8 januari
Driekoningen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• J. Glas

zaterdag 14 januari

19.00 uur
• Oecumenische viering
• Cantors
• Koffie na de viering
• Ds. M. van der Zwaag + A. van Aarle

zondag 15 januari

Pastor B. Bosma
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 434 688 45

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

zondag 1 januari
Nieuwjaar

zaterdag 7 januari
Driekoningen

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• B. Bosma

zaterdag 21 januari

zondag 22 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• B. Bosma

zaterdag 28 januari

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche
• J. Glas

zondag 29 januari

donderdag 2 februari
Maria Lichtmis

zaterdag 4 februari

Pastor H. van de Reep
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349

ep.nl
Alle vieringen zijn via www.kerkomro
n,
rvee
te beluisteren (behalve Aarlande
Zevenhoven en Nieuwveen)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. Bosma

zaterdag 4 februari

zondag 5 februari

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Kinderzegen
• H. van de Reep

Wekelijks

Iedere woensdag een viering
om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering
om 19.00 uur

H. C L A R A PAR OCHIE
O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven
Noordeinde 26/28
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• H. van de Reep
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• A. van Aarle
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• B. Bosma

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• Parochiaan
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• F. van der Ven

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Nieuwjaarsreceptie na de viering
• B. Bosma
10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• Gebedsleider

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• A. van Aarle
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Th. van Steekelenburg

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Th. van Steekelenburg

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle
11.15 uur
• Woord & Gebed
• Flos Campi
• Kinderzegen (na de viering koffiedrinken)
• H. van de Reep
9.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Na de viering koffiedrinken
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• B. Bosma
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• H. Vormsel
• Th. Kremer csj + M. Hoogenbosch
geen viering (i.v.m. H. Vormsel
op zaterdag)

12.00 uur
• Peuter- & Kleuterviering
• Kinderzegen met lunch
(kernen Zevenhoven en Nieuwveen)
• A. van Aarle
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan

18.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Na de viering stamppotmaaltijd
voor de vrijwilligers
• J. Glas

Iedere donderdag een viering
om 9.00 uur

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma

Eens in de twee weken op dinsdag een
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een viering
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag een
viering om 9.00 uur

JANUARI 2017

R OOSTER
Pastoor J. Glas
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59

Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24
zondag 1 januari
Nieuwjaar

ep.nl
Alle vieringen zijn via www.kerkomro
n,
rvee
te beluisteren (behalve Aarlande
Zevenhoven en Nieuwveen)

zaterdag 7 januari
Driekoningen

Diaken A. van Aarle
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 216 932 67

zondag 8 januari
Driekoningen

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

zaterdag 14 januari

Pastor B. Bosma
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 434 688 45

zondag 15 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

zaterdag 21 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

zondag 22 januari

zaterdag 28 januari

Pastor M. Hoogenbosch
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (0172) 408 128
of evt. (06) 830 611 93

zondag 29 januari

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

donderdag 2 februari
Maria Lichtmis

viering vervalt (i.v.m. viering Maria Lichtmis in
Roelofarendsveen)

zaterdag 4 februari

Pastor H. van de Reep
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349

H. Mariakerk
Roelofarendsveen
Pastoor Onelplein 1

zaterdag 4 februari

zondag 5 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild

Wekelijks

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur
(behalve eens in de vier weken op vrijdag in
De Peppelhof)

H. F R A N C ISC U S PAROCHI E
H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• A. Vijftigschild

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• Na de viering nieuwjaar wensen (en
koffie)
• A. van Aarle

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• A. Vijftigschild

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Familiekoor Enjoy
• Parochiaan

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• TV-viering
• J. Glas

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ
• Kinderzegen (na de viering koffie en
limonade)
• A. van Aarle

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

Iedere dinsdag en donderdag een
viering om 9.00 uur. Iedere woensdag
een viering om 7.00 uur

Een keer per twee weken een viering
op dinsdag om 9.30 uur

Elke eerste woensdag van de maand om
10.00 uur in Woudsoord in Woubrugge

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• H. van de Reep

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• H. van de Reep
10.00 uur
• Oecumenische viering
• Koor PKN
• A. van Aarle + Ds. C. Jonkheer +
Ds. R. Ritmeester
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas + A. van Aarle
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• A. van Aarle
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• A. Vijftigschild

Clara & Franciscus federatie

Algemeen
Handen
‘Handen heb je om te geven van je eigen overvloed’ een beginregel van een liedje dat door kinderkoren vaak gezongen werd
in de kerk. Over die handen gaat dit stukje. Al zo’n 16 jaar ben
ik parochianenvoorganger in mijn parochiekern, vrijwilligerswerk
dat ik met veel liefde doe. Er gaat tijd zitten in voorbereiding,
overleg met liturgiegroepen en het schrijven van een overweging. Het is altijd fijn als een overweging goed ontvangen wordt
en mensen zeggen, er iets van mee naar huis te nemen, maar
het mooist van alles vind ik het uitreiken van het Heilig Brood.
Een rij van mensen komt naar voren, legt de linkerhand geopend
op de handpalm van de rechterhand en ontvangt het Lichaam
van Christus. Onwillekeurig ga ja dan soms naar handen kijken
en je afvragen, wat voor verleden deze handen hebben. Heel
mooie, gladde handjes zijn die van de kinderen die hun Eerste
Heilige Communie gedaan hebben en deze weer graag willen
ontvangen. Er zijn handen van noeste werkers, stoere knuisten, waaruit het vuil bijna niet meer is weg te wassen; er zijn de
werkhanden van de moeders die regelmatig in de weer zijn met
sop om alles in eigen huis of dat van een ander schoon te houden; er zijn gehavende handen van werkers die ooit een ongelukje kregen; er zijn handen, gekromd door lichamelijke gebreken; er zijn oude, verweerde handen, inmiddels schoon omdat

er niet meer zo hard gewerkt hoeft te worden; en de handen van
de oude dames, nu gerimpeld en misschien wat vlekkerig, maar
nu wel met wat langere nagels, die nu niet meer breken, nu met
een bescheiden laklaagje erop. Allemaal handen van mensen die
bezig zijn of waren om daarmee in hun levensonderhoud en dat
van hun gezin te voorzien. Handen die gaven, maar ook handen
die op zondag in de rij staan om het Lichaam van Christus te
ontvangen. Handen van allerlei mensen die naar de kerk komen
om te ontvangen, om daarna, gesterkt, in het gewone leven
weer te kunnen geven. Wat zijn ze mooi, die handen.
Adrie Stokman, parochiekern H. Johannes’ Geboorte,
Zevenhoven

Gebed om barmhartigheid
Help mij, o Heer,

dat mijn handen barmhartig mogen zijn

Dat mijn ogen barmhartig mogen zijn,

en gevuld met goede werken;

zodat ik nooit op grond van de uiterlijke schijn

dat mijn voeten barmhartig zijn,

zal verdenken of oordelen,

zodat ik mij zal haasten om mijn naaste bij te staan

maar weet te ontdekken

en mijn eigen vermoeidheid en afmatting overwin;

wat mooi is in de ziel van mijn naaste
en hem te hulp kom;

dat mijn hart
barmhartig mag zijn,

dat mijn oren barmhartig mogen zijn,

zodat ik zelf alle lijden

zodat ik acht mag slaan op de noden van mijn naaste

van mijn naaste mag

en mijn oren niet onverschillig zijn voor de pijnen

voelen.

en het gekerm van mijn naaste;
Gebed van de
dat mijn tong barmhartig zal zijn,
zodat ik nooit negatief over mijn naaste zal spreken,
maar een woord van troost
en vergeving zal hebben voor allen;
38
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SAMEN
onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06 118 533 52

06 254 473 48

Clara en Franciscus federatie
Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
tel. (0172) 60 95 38
info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl
Openingstijden:
Maandag/dinsdag/donderdag
van 8.00 tot 14.00 uur

Colofon
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Samenstromen is een uitgave van
de Clara en Franciscus federatie.
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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

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

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

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

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:
R.A.J. Aupers, tel. (0172) 57 21 40
rajau@casema.nl

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

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

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. Geboortekerk 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

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

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:

Door Leen

jONgerEn
Vormingsweekenden The Next Step
Je kunt je nog opgeven voor de Vormingsweekenden van Jong Katholiek (in
samenwerking met alle bisdommen). Het
eerste weekend, dat van 4-6 november zou plaatsvinden, is namelijk naar
achteren verplaatst. Drie weekenden
voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar
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. De definitieve data van de vormingsweekenden zijn:
- Vormingsweekend 1: 20-22 januari 2017 te Heiloo
- Vormingsweekend 2: 24-26 maart 2017 te Helvoirt
- Vormingsweekend 3: 2-4 juni 2017 te Heiloo
Geef je snel op, maar uiterlijk op 15 december. Kijk hier voor meer
informatie: http://www.jongkatholiek.nl/

Stille Dag voor Jongeren
Ben je tussen de 17 en 30 jaar? Denk je wel eens na over je leven?
En over Jezus? En over een leven met Jezus? En zou het je wat
lijken om eens een dag voor Hem uit te trekken, om met meer
vreugde naar de Heer toe te groeien? Dan ben je van harte welkom op een Stille Dag voor Jongeren!
Op 11 december is een Stille Dag voor Jongeren in Thorn, het
thema is “Voor God door de knieën gaan”. Je wordt verwacht
rond 9.15 uur: kennismaking, kopje koffie. En dan de stilte in: een
gevulde stilte, met inleidingen die je inleiden in het gebed, persoonlijke stille tijd om na te denken, Eucharistie om Hem te ontmoeten, warme maaltijd tot versterking van de inwendige mens,
aanbidding van hart tot Hart. Het programma duurt tot 16.30 uur,
daarna is er voor iedereen een kop koffie/thee zonder stilte en
kunnen de liefhebbers nog wat napraten. De richtprijs voor een
stille dag bedraagt € 21,- (zonder kamer), voor studenten € 15,-.
We ontvangen je graag! Meer informatie op www.foyer-thorn.nl.

sluitend deelnemen in gespreksgroepen met jongeren uit de
hele wereld. De middaggebeden
vinden plaats in de grotere
kerken in het centrum van Riga.
Het avondgebed zal plaatsvinden in de jaarbeurshallen. Het
middagprogramma biedt de mogelijkheid
om workshops te volgen over onder andere maatschappelijke betrokkenheid, geloof en creativiteit.Op 31 december zullen
er bijeenkomsten per land plaatsvinden en ’s avonds vindt er een
gebedswake plaats voor vrede in de wereld. De avond wordt
afgesloten met een ‘landenfeest’ in je gastkerk. Op 1 januari is er
na het ochtendgebed in je gastkerk een lunch met je gastfamilie.
Daarna is het weer tijd om te vertrekken. De reis kost € 399,per persoon en is via de website van de VNB te boeken
www.vnb.nl.

Kloosterroeping? Kom en zie!
Van 27 januari t/m 29 januari is in het Willibrordushuis het roepingenweekend. Het weekend is voor jonge mannen en vrouwen
(18-35 jaar) die een religieuze roeping overwegen. Het roepingenweekend biedt je de mogelijkheid om een weekend mee te leven
met de Broeders van Sint Jan. Door middel van inleidingen, gebed
en persoonlijk gesprek zullen de sprekers je helpen de juiste
vragen te stellen bij het ontdekken en onderscheiden van een
religieuze roeping.
Het weekend staat open voor
iedereen die nadenkt over het leven
in een klooster. De inleidingen
worden verzorgd door apostolische
zusters en broeders van Sint Jan. Er
zal genoeg ruimte zijn om vragen te stellen en in persoonlijke gesprekken op het pad van Gods plan voor je leven te komen! Meer
informatie opzoeken en aanmelden kan op www.stjan.org.

Agenda
2 december: Solid Friends in Noorden
9 december: Rock Solid in Aarlanderveen

5-daagse vliegreis naar Riga, Letland

11 december: Jongerengroep in Aarlanderveen

Van 28 december 2016 t/m 1 januari 2017 vindt de jaarlijkse
Europese jongerenontmoeting plaats in Riga, Letland. De ontmoeting wordt georganiseerd door de gemeenschap van Taizé,
op uitnodiging van het Katholieke aartsbisdom en andere kerken.
Tienduizenden jongeren tussen 17 en 35 jaar komen samen voor
een nieuwe stap in de ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’ die
broeder Roger eind jaren zeventig begon. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar voor deze reis.
In Riga word je ontvangen door lokale kerken en gastgezinnen. In
deze kerken zul je dagelijks het ochtendgebed vieren en aan-

23 december: Rock Solid in Aarlanderveen

16 december: Rock Solid in Noorden
6 januari: Solid Friends in Noorden
6 januari: Rock Solid in Aarlanderveen
8 januari: Jongerengroep in Aarlanderveen
20 januari: Rock Solid in Noorden
Heb jij een leuk stukje voor op deze pagina?
Stuur dit naar samenstromenjongeren@gmail.com.

