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Het nieuwe jaar is inmiddels al weer een maand onderweg en we kijken vooruit naar wat ons de komende periode te wachten staat. De 
werkgroepen zijn volop in voorbereiding op de vastentijd en op Pasen. Ook de Eerste Heilige Communie-vieringen zijn al in voorbereiding. 
Het begin van het jaar is ook de periode van Actie Kerkbalans. Vanuit het pastoraal team, het bestuur en vanuit de kernen wordt uw aandacht 
hiervoor gevraagd.
In deze Samenstromen wordt er ook nog even teruggekeken naar de vieringen van de voorbije feestdagen. Kerstvieringen, kindje 
wiegen en alle andere activiteiten hebben veel inzet van vrijwilligers gevraagd maar ook veel voldoening over het resultaat. Altijd weer 
bewonderenswaardig om te zien dat zovelen betrokken zijn om de ‘kerk’ in de kernen levend te houden.

De centrale redactie van deze uitgave, Sonja van Smoorenburg en Harry Veenman
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Het was zaterdagavond. Ik kwam met 
mijn broer van het zwembad en we liepen 
naar huis. Ik had mijn zwemspullen stevig 
onder mijn arm en mijn handen diep in 
de zakken. Het stormde vreselijk, zelfs in 
de stad. We liepen onze straat in en daar 
hadden we de harde wind in de rug. We 
werden zowat naar huis geblazen. Mijn 
zwemspullen werden onder mijn arm 
weggerukt en we moesten de hele straat 
uitrennen om ze terug te halen. Ze waren 
gelukkig tegen een fiets blijven hangen. 
Toen tegen de storm in terug naar huis. 
Daar kregen we zoals gewoonlijk in de 
gezellige warme huiskamer een lekkere 
bord pap.

De volgende dag, zondag 1 februari 1953, 
hoorden we in de kerk en later op de radio 
wat de storm nog meer had gedaan. 
Een enorme ramp in Zeeland. 
Veel mensen verdronken, 
huizen verwoest en vee dat 
reddeloos verloren was. We 
hoorden alleen maar over 
méér doden.

Jaren later als in de aard-
rijkskundeles Zeeland aan 
de beurt was liet ik altijd 
twee films zien. Eén over 
het Deltaplan, een prachtige 
film van Bert Haanstra over 
het aanleggen van de dam 
aan het Veerse Meer, begin 
van een reddingsplan van 
de Nederlandse kust en een 
film die verslag deed over de 

ramp zelf. Een film die bij de leerlingen 
altijd indruk maakte. Er kwam een oude 
man in beeld die de ramp had overleefd. 
Hij vertelde in die film dat hij zijn kinderen 
en kleinkinderen allemaal bij de ramp  
had verloren. Vreselijk! Hij had niemand 
meer.

Wat bij mij de meeste indruk maakte was 
dat hij alleen maar zei: “De Heer heeft ge-
geven, de Heer heeft genomen, gezegend 
zij de naam van de Heer” (uit het boek Job 
hoofdstuk 1 vers 20-21).

Hij bleef vertrouwen in zijn God. De dijken 
van zijn geloof stonden nog stevig over-
eind. Die hadden geen Deltaplan nodig
Ons geloof in deze tijden misschien wel?

Rob Aupers
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Kerk en geld, geloof en financiën, het zijn 
geen gemakkelijke onderwerpen. Geloven 
in God zoals wij dat als christenen doen, 
is geen afkoop van een plekje in de he-
mel. Het is een relatie aangaan met God 
op wie wij vertrouwen. Jezus Christus, 
wiens komst in de wereld wij onlangs zo 
mooi en uitgebreid gevierd hebben, heeft 
zijn apostelen opgedragen een gemeen-
schap te vormen waarin Hij aanwezig is 
in de heilige tekenen en het Woord. Dat is 
al 20 eeuwen lang de kerk die over heel 
de aarde Gods boodschap van liefde en 
mens-zijn verkondigt.

Ieder jaar in januari vindt de landelijke 
actie ‘Kerkbalans’ plaats. Deze actie is 
bedoeld om de parochiekern waar toe 
u behoort financieel te steunen. Dikwijls 
denken mensen nog dat wij als kerk 
gesubsidieerd worden. Helaas, dat is niet 
waar. Iedere parochie moet leven van de 
giften.

De kerk in het algemeen en uw parochie-
kern in het bijzonder is een levendige 
gemeenschap van gelovigen. De vele 
parochiekernen in onze grote parochiefe-
deratie HH. Clara en Franciscus bestaan 
al meer dan 100 jaar. En hun wortels gaan 
nog verder terug de geschiedenis in. Het 
zijn stuk voor stuk prachtige kernen met 
een eigen kerkgebouw waar mensen 
een onderkomen hebben op de zondag 
(zaterdag) en bij droevige en blijde levens-
momenten. De parochie is actief en wordt 
gedragen door vele mensen, onder wie 
de pastores. Die activiteit vindt plaats op 
velerlei gebied.

Allereerst noemen wij de liturgie, en dan 
vooral de zondagse liturgie. Daar komen 
de mensen samen om het leven te vieren 
rond het altaar van de Heer, rond de 
Eucharistie. De verschillende koren die 
onze parochiekernen rijk zijn, luisteren op 
verschillende wijze de liturgie op. Maar 
ook vragen mensen om de sacramenten: 
het Heilig Doopsel van hun kind of zich-
zelf. Mensen willen trouwen in de kerk en 

vanuit de kerk ook begraven worden. Ie-
der jaar doen kinderen hun Eerste Heilige 
Communie en ontvangen jongeren het 
Heilig Vormsel. Kosters zijn uren in touw 
om alles gereed te maken voor iedere 
viering.

Daarnaast zijn er tal van activiteiten op 
het gebied van vorming en toerusting. 
Een groot project is ons zogenaamde 
‘Ankerproject’. Op 6 zondagen is er voor 
gezinnen een aanbod om te groeien in 
geloof. Ouders, kinderen, groot en klein 
ontvangen vorming en catechese. Ook de 
catechese op de Eerste Heilige Commu-
nie wordt daarin gegeven. Dit project is 
bedoeld om het geloofsgesprek ook thuis 
te bevorderen en jonge gezinnen de kans 
te geven zich meer betrokken te voelen 
bij de kerk die hen toch dierbaar is.
En er is in verschillende kernen een 
kindercatechese-club, tienerwerk (Rock 
Solid) jongerengroepen (RKJ’s ) en op 
verschillende plaatsen ontmoeten volwas-
senen elkaar om te praten over geloof. 
Nieuw op dat gebied zijn de twee 30+ 
gespreksgroepen in de parochiefederatie.
En wat te denken van de concrete hulp 
aan mensen, die dat dringend nodig 
hebben. Dat noemen wij de Diaconie. 
Mensen met financiële problemen worden 
geholpen door de Parochiële Caritas In-
stelling, oftewel de PCI. We voeren acties 
voor ontwikkelingsprojecten, we rijden 
mensen naar de kerk en wijkcontactper-
sonen en ziekenbezoekgroepen doen hun 
best om de onderlinge zorg en betrok-
kenheid te verstevigen. En de pastores en 
de leden van de ziekencommuniegroepen 
bezoeken veel mensen en proberen hen 
bij te staan.

Kortom, er gebeurt veel....heel veel! 
En dan hebben wij nog niet gesproken 
over het centraal secretariaat, de lokale 
secretariaten, de schoonmaakploegen, de 
drukkerijen, tuinwerkers en begraafplaats-
onderhoudsgroepen.

Veel mensen zijn betrokken. Maar de 

parochiekernen hebben ook geld nodig. 
Dat is een realiteit. Een prachtige kerkge-
bouw vraagt permanent om onderhoud. 
Er moeten inkopen worden gedaan voor 
alle activiteiten, zoals materialen en on-
derhoudsartikelen. Hoewel het merendeel 
van de medewerkers vrijwilliger is, zijn er 
enkele betaalde krachten die een ver-
goeding of salaris ontvangen: dirigenten, 
organisten, bureaumedewerkers en de 
pastores.

We kunnen niet zonder uw financiële 
steun. Juist ook door uw financiële bijdra-
ge geeft u blijk van een mate van betrok-
kenheid. Uw jaarlijkse bijdrage is werkelijk 
onmisbaar om kerk te kunnen zijn in deze 
tijd! Behalve uw bijdrage willen wij u ook 
wijzen op de mogelijkheid om legaten en 
erfstellingen te schenken aan de paro-
chie. Vele mensen geven dat aan allerlei 
goede doelen. Mag de parochiekern ook 
voor u een goed doel zijn?

Schrijven over geld is niet eenvoudig. 
Godsdienst en geld lijken niet bij elkaar 
te horen. De parochie is weliswaar geen 
bedrijf, maar heeft wel financiële midde-
len nodig. Wij vertrouwen er op dat u en 
vele anderen uw parochie ook zo meer 
dan ruimhartig wilt bijstaan.

Immers, wij leven wel van de Heilige 
Geest, maar niet van de wind.

Diaken André van Aarle

OVERWEGING Pastoraal
Wij leven van de Heilige Geest, maar niet van de wind
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Verdieping 
Halverwege…! 

De dagen beginnen te lengen 
en de topjes van de sneeuw-
klokjes staan boven de grond! 
Het donkere seizoen is hal-
verwege maar de winter van 
sneeuw en ijs moet nog begin-
nen. Ook het Ankerproject is 
over de helft, vier van de zes 
Ankerzondagen liggen alweer 
achter ons. De gezinnen, voorgangers, medewerkers en andere 
vrijwilligers zijn thuis geraakt in het project en bij elkaar. Iedere 
Ankerzondag zien we mooie ontmoetingen gebeuren, van kinde-
ren en volwassenen met elkaar in de catechese en met Christus 
in de eucharistieviering. 

Gaandeweg ontdekken we allerlei mogelijkheden, maken we 
ook fouten, schaven we weer bij en gaan we met goede moed 
verder. We zijn dankbaar en blij met wat er mogelijk is, voor 
de moedige vrijwilligers die de catechese verzorgen en met de 
kinderen en volwassenen optrekken, voor de vrijwilligers van de 
Petrus- en de Adrianuskerk.

In de komende maanden zullen met de eerste communicanten 
ook rond de eigen kerken activiteiten ondernomen worden.

Namens het Anker kernteam, pastor Marjo Hoogenbosch

Op (bedevaart)reis

Misschien liggen de reisfolders al bij u op tafel, of heeft u al op 
internet rondgekeken om plannen te maken voor vakantie of een 
reisje. Lekker even weg, een andere omgeving en andere dingen 
doen.
Een bedevaart is altijd een bijzondere mix van op reis zijn én 
je geloof beleven, jezelf een beetje laten verwennen én tijd vrij 
maken voor God. Je reisgenoten zijn gelijkgestemde mensen, 
ieder met een verhaal. En ook jij draagt jouw verhaal mee ter 
bedevaart. Moet je supergelovig zijn voor een bedevaart? Nee, 

dat hoeft niet maar een beetje nieuwsgierigheid en een open blik 
is wel zo prettig.

Dit jaar zijn er allerlei mogelijkheden om uit te kiezen. Van 
slechts één dag tot een hele week of langer.
18 maart 
De (nachtelijke) Stille Omgang in Amsterdam. Busvervoer vanuit 
de federatie. Aanmelden bij de secretariaten van Zevenhoven, 
Langeraar of Leimuiden.
8 juli 
Nationale Bedevaart naar Brielle. Busvervoer vanuit de federatie. 
Aanmelden bij het centraal secretariaat, info@rkgroenehart.nl.
14-23 juli 
Stap-mee-op-reis voor jongvolwassenen, bestemming de  
Alpen, combinatie van (wandel)inspanning en bezinning.  
Meer informatie op te vragen bij rkj-prego@hotmail.com of 
spreek pastor J. Glas aan.
Half oktober 
Busreis naar Lourdes in Zuid Frankrijk. Aanmelden bij  
Bets Verhage, betsverhage@ziggo.nl.
Half oktober
Bedevaart naar Rome. Organisatie door het bisdom. 
11-daagse bedevaart per touringcar, 12-22 oktober of 8-daagse 
bedevaart per vliegtuig, 14-21 oktober. In Rome volgen de pel-
grims hetzelfde programma. De prijzen en het programma wor-
den binnenkort bekend gemaakt. Aanmelding bij het bisdom, zie 
www.bisdomrotterdam.nl.

Kinderzegen

Vroeger, voor ik ging slapen, kreeg ik van mijn ouders altijd een 
kruisje op mijn voorhoofd. Dat was een vertrouwd gebaar en de 
enkele keer dat ik het niet kreeg, had ik het gevoel dat ik iets 
belangrijks gemist had. Het was ook een huiselijke gewoonte, 
maar in de geloofsgemeenschap was je als kind tussen je doop 
en je eerste communie eigenlijk onzichtbaar. Gelukkig is daar 
verandering in gekomen met de kinderzegen in de weekend-
viering. Kinderen die in de afgelopen jaren gedoopt zijn, maar 
nog te klein om deel te nemen aan Ankervieringen of andere ge-
zinsvieringen worden even in het middelpunt van onze gemeen-
schap gezet. We bidden uitdrukkelijk om zegen over hun leven. 
We leggen onze hand op hen. Jullie horen erbij! zeggen we 
daarmee. Een belangrijk gebaar voor hen en voor ons. Geloofs-
gemeenschap ben je met alle leeftijden. De kinderzegen vindt 
plaats in de tijd rond 2 februari, Maria Lichtmis, opdracht van de 
Heer in de tempel. Op die dag herdenkt de kerk dat Jezus door 
zijn ouders naar de tempel werd gebracht om God te danken 
voor zijn leven. Zo danken wij God ook voor de kinderen in onze 
geloofsgemeenschap.

Pastor Heleen van de Reep
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Clara & Franciscus federatie  

Vieren 

Op 1 maart starten we de 40-daagse voorbereidingstijd met 
het halen van een “askruisje” op Aswoensdag. Waarom eigen-
lijk? We kennen vast allemaal de uitdrukking ‘In zak en as zit-
ten’. De uitdrukking komt rechtstreeks uit de bijbel. Zo bekent 
bijvoorbeeld Abraham tegenover God: ,,Ofschoon ik maar stof 
en as ben.’’ (Gen 18,27). Het gaat om een periode waarin van 
nadenken over: waarmee ben ik bezig? En dan vooral in onze 
relatie met God. Ben ik wel bezig zoals Hij het graag zou zien? 
Of maak ik fouten? Maar as heeft naast de betekenis van ver-
val en eindigheid ook nog een andere betekenis. Vroeger werd 
er bijvoorbeeld met as gewassen: as maakt schoon. En overal 
op de wereld worden nog steeds de restanten van de oogst 
op het veld in brand gestoken zodat deze met de as vrucht-
baar worden gemaakt. As maakt nieuwe groei mogelijk.

Dat is de dubbele betekenis van  de 40-dagentijd: niet alleen 
maar kijken naar je fouten en jezelf voor het hoofd slaan “hoe 
kon ik zo dom zijn”. Nee het gaat er om, om met je fouten aan 

KALENDER FEBRUARI 2017

1 februari      19.30 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif

5 februari      10.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen               TV-uitzending

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

7,14,21,28 februari      19.00 uur    H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

Waarom as met Aswoensdag    

de slag te gaan. Ze aan te bieden aan God en Hem vragen 
om ze als het ware voor je te verbranden. Zo kan uit de as van 
onze fouten nieuw leven voortkomen.

Nieuw leven
Nieuw leven door in deze tijd van bezinning, onze levensstijl 
te versoberen. Door bijvoorbeeld het mes te zetten in alle 
activiteiten waarmee we onze dagen vullen of door het mes te 
zetten in al het eten waarmee we ons zelf elke dag volstoppen. 
Door het uitsparen van tijd, eten en/of luxe goederen komt 
er geld en tijd vrij voor om goed mee te doen. De as van het 
askruisje wordt gemaakt van de palmtakjes waarmee we vorig 
jaar op Palmpasen hosanna riepen en daarna mee naar huis 
namen. U kunt deze takjes in de maand februari bij uw kerk 
inleveren. Daarvoor zullen manden of dozen klaar staan.

Bouke Bosma, pr

De parochie Clara heeft 6 paro-
chiekernen met elk een eigen kerk: 
Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, 
Nieuwveen, Noorden en Zevenho-
ven. Tot 2011 waren dat zelfstandige 
parochies. In het begin was het wel 
wennen aan de nieuwe situatie, maar 
al heel snel werd op constructieve 
wijze samengewerkt. Parochiebestuur 
en de beheercommissies van de paro-
chiekernen vergaderen 5x per jaar met 
elkaar. De laatste vergadering was op 
30 november 2016. Wat bespreken wij 
dan? We beginnen met gebed, daarna 

natuurlijk het verslag van de vorige 
bijeenkomst. Vervolgens bespreken 
we pastorale zaken. In november was 
pastor Marjo Hoogenbosch namens 
het pastoraal team aanwezig en heb-
ben we gesproken over het Anker-
project en de nieuwe taakverdeling 
binnen het pastoraal team na de komst 
van pastor Heleen van de Reep. Na 
de pastorale zaken is er alle ruimte 
om elkaar te informeren over lopende 
zaken. Het gaat dan over onderhouds-
werkzaamheden, komende activiteiten, 
de plannen voor 2017. We beëindigen 

elke bijeenkomst met het bespreken 
van aangemelde agendapunten. Dan 
kan het over van alles gaan. In novem-
ber waren het: vervanging computers, 
website, verruimen mogelijkheden tot 
begraven, inluiden Kerkbalans en de 
verzekering voor bestuurders en vrijwil-
ligers. Wanneer u meer wilt weten of 
wil meedenken/meepraten, laat het mij 
dan weten: wschildwacht@kpnplanet.
nl. U bent van harte welkom!

Namens het parochiebestuur, 
Wim Schildwacht

Bestuursnieuws parochie H. Clara
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Interview door Marieke van Gelderen

Joke van Boxtel is één van de initiatief-
nemers van de taallessen. Samen met de 
bibliotheek Rijn en Venen heeft zij 10 jaar 
geleden het project Bibliotheek en Leren 
opgezet. Sindsdien kunnen zij met ver-
schillende taalvrijwilligers wekelijks  zo’n 
10 cursisten lessen aanbieden. De cursis-
ten komen uit landen als Marokko, voor-
malig Joegoslavië, Rusland, Oekraïne, 
Syrië maar ook Zuid-Amerikaanse landen. 

Ontwikkelaar
Joke: “Ik noem mij zelf altijd ontwikkelaar 
van maatschappelijke projecten. Mensen 
hebben soms ondersteuning nodig om 
stappen te kunnen zetten. Die bied ik 
graag.  Daar tegenover staat voor mij dat 
mensen een inspanning moeten leveren, 
niks voor niks. En ik ben niet degene die 
het overneemt: jullie rijden de bus. Ik voel 
me vereerd om mee te mogen rijden en 
kijk op welke punten ik kan inspringen 
of advies kan geven. Jullie zijn de chauf-
feur.“

Hoe zijn de taallessen ontstaan? 
“Zo’n 10 jaar geleden kwam uit de Marok-
kaanse culturele vereniging in Nieuwkoop 
de vraag naar een herhaling van de inbur-
geringscursus voor vrouwen.  Ik was in 
die periode raadslid en had de vereniging 
al vaker geholpen. De vrouwen waren erg 
enthousiast. Na die inburgeringscursus 
zijn we op onze eigen manier verder ge-
gaan met het aanbieden van lessen. 

In 2012 zijn we gestart met een groep in 
Ter Aar. We geven niet alleen les, maar 
we praten ook met elkaar over bepaalde 
thema’s. Zoals in december, toen hebben 
we met elkaar gesproken over het vieren 
van Nieuwjaar. Er wordt wat vertaald zo-

dat iedereen uiteindelijk begrijpt waar het 
over gaat. Ook werk ik vaak met rollen-
spellen, om de realiteit na te bootsen. Dat 
vinden ze altijd erg leuk.”

Vrijwilligers
De kracht van het project is dat het alle-
maal vrijwilligers zijn. De vrijwilligers zijn 
vaak mensen die niet meer (kunnen) wer-
ken. Zij willen zich graag inzetten, zien het 
als een nieuwe baan en blijven jarenlang. 
De bibliotheek Rijn en Venen ondersteunt 
het project met lesmateriaal, trainingen 
en teamoverleg. 

Waar loop je tegenaan? 
“We waken ervoor dat de taalcoach niet 
te veel betrokken raakt bij problemen 
binnen de privé-situatie van de cursisten. 
Daar zijn andere deskundigen voor. We 
kunnen wel ondersteunen bij het vinden 
van een deskundige. De discipline in de 

Op 161 plekken in het land zetten duizenden vrijwilligers zich wekelijks in door het geven van taallessen. Met als doel: Meer 

taalkennis, meer contacten en meer zelfvertrouwen. Vertellen over elkaars cultuur en kennis delen. Zo ook in de bibliotheek in 

Nieuwkoop en Ter Aar.

groep is ook weleens lastig. De taalles-
sen beginnen om 9 uur met koffie en een 
rondvraag. Het gebeurt echter vaak dat 
er om half 10 nog iemand binnen komt 
om mee te doen. Dat zijn cultuurverschil-
len.”

Vrouwen zingen voor vrouwen
Joke werkt momenteel aan een nieuw 
project: Tijdens de internationale vrou-
wendag op 8 maart wil ze een koor 
samenstellen met vrouwen van verschil-
lende nationaliteiten. De vrouwen zul-
len verschillende liedjes zingen, in het 
Nederlands maar ook in hun eigen taal. 
Er wordt gewerkt aan optredens in de 
Kaleidoskoop en in de bibliotheek in  
Ter Aar. Want ook al spreken de  
vrouwen (nog) niet goed Nederlands, 
zingen is vaak makkelijk door de her-
halingen die er in voor komen en  
bovendien leuk!

De ontmoeting  

“Ik mag meerijden in de bus,  
de cursist is de chauffeur”

Taallessen in de bibliotheek



Vanuit de de pastoraatsgroep

Bruidsparen 
Inmiddels is het alweer even geleden 
dat jullie elkaar het ‘ja-woord’  gegeven 
hebben, een mooi moment waar jullie 
hopelijk nog steeds met veel vreugde 
op terugkijken. Aan het einde van de 
viering hebben we toen, als herinnering, 
een hartje in de kerk opgehangen met 
jullie namen erop. Ongeveer 1x in de 
2 jaar worden de bruidsparen speciaal 
uitgenodigd om het hartje weer in 
ontvangst te nemen. Dit jaar zal dat 
plaatsvinden op zondag 12 februari.

Ankerproject 
Het Ankerproject is in volle gang.
De communicanten doen gezamenlijk 
het project en in de eigen parochies 
wordt ook van alles gedaan, bij ons 
onder andere een kerkspeurtocht en 
silhouetten maken. 
De data zijn bekend:
19 maart is de presentatieviering;  
26 mei is de generale repetitie 
en de broodmaaltijd;
28 mei is de Eerste Heilige Communie 
om 11.15 uur.

Voedselbank
We zijn helaas gestopt met het 
verzamelen van levensmiddelen voor de 
voedselbank vanwege te weinig animo.

Namens de pastoraatsgroep,
Colinda Wijfje

Kinderkerk en kinderzegen
Zondag 5 februari om 9.15 uur is 
er kinderzegen en kinderkerk. We 
beginnen de viering in de kerk.
Als de pastor het zegt, mogen de 
kinderen vanaf 4 jaar met ons mee gaan 
naar ‘t Achterom voor de 
kinderkerk. Daar gaan we een verhaal 

Aarlanderveen

lezen en iets leuks doen. Voor de 
kinderzegen zijn wij weer terug in  
de kerk.

Werkgroep Kinderkerk

Adventsactie 
Deze actie voor de straatkinderen 
in Rwanda in onze kerk heeft een 
totaalbedrag van € 1.042,27 opgeleverd. 
We hebben tijdens de vieringen 
aandacht gevraagd voor de kinderen die 
door het opvangcentrum CECYDAR 
al 23 jaar worden opgevangen. 
Deze kinderen krijgen er scholing, 
begeleidingsgesprekken en op later 
termijn begeleiding bij het zoeken 
naar werk. Inmiddels zijn er al heel 
veel kinderen weer teruggeplaatst bij 
de ouders/familie van deze kinderen, 
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wanneer dit verantwoord is. Is dit 
niet zo, dan worden deze kinderen bij 
pleegouders geplaatst. Het centrum 
CECYDAR blijft contact onderhouden 
met de (pleeg)ouders, om te voorkomen 
dat de kinderen weer terug zullen 
keren naar de straat. Er is zelfs al een 
aantal kinderen dat opgevangen wordt 
bij pleeggezinnen, waarvan één van 
de ouders zelf ook straatkind was: zó 
bijzonder toch!!
Het hierboven genoemde bedrag is 
samengsteld uit de opbrengst van de 
vier adventsvieringen van € 537,23 en 
de kerstvieringen nog eens € 505,04!! 
Namens de (ex) straatkinderen:
SUPER BEDANKT voor uw bijdrage. 

MOV-werkgroep Betty Staartjes en 
Agatha Keijzer

Adventsactie



Oldtimers 
Toneelgroep “Oldtimers” komt weer op 
de Aarlanderveense planken. Nadat Jan 
Hoogervorst na ruim 30 jaar afscheid 
had genomen van de regisseursstoel 
moest er toch weer een nieuwe regisseur 
worden gekozen. De keuze viel op 
Marijke Dobbe, die een aantal jaren 
naast Jan had gezeten als regieassistente 
en souffleuse, dus er waren voor Marijke 
geen toneelgeheimen meer. Het kon geen 
kwaad dat een jonger iemand het stokje 
ging overnemen. Mensen verouderen, 
maar ideeën ook. De club heeft het 
volste vertrouwen in Marijke, die het 
ongetwijfeld weer op haar eigen manier 
zal gaan doen. Er is gekozen voor, hoe 
kan het ook anders, een kluchtig blijspel. 
De titel van het stuk is:”Erfenis te koop”. 
Je zal maar een suikertante hebben die 
in het bezit is van een kostbaar schilderij, 
dat een vermogen waard is. Wanneer 
tante komt te overlijden brandt de strijd 
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om het bewuste schilderij los. De hele 
familie meent recht te hebben op het 
schilderwerk, en het wordt zelfs al op 
Marktplaats aangeboden. Maar ook 
hier geldt weer: je moet de huid niet 
verkopen voordat de beer geschoten 
is! Er wordt momenteel hard gewerkt, 
met een enthousiaste groep. Er zijn 
gelukkig weer een paar nieuwe mensen 
bijgekomen, en ze zijn vastbesloten 
om er een mooie voorstelling van te 
maken, zoals u van de Oldtimers gewend 
bent. De voorstellingen zijn gepland 
op: zaterdag 21 januari de première. 
Zaterdag 4 februari 2e voorstelling, 
zondag 5 februari, matinee aanvang 
14.00 uur. De 4e en laatste voorstelling 
is op zaterdag 11 maart. De oldtimers 
hopen weer op uw komst en zullen 
hun beste beentje voorzetten om u 
zoals vanouds weer een oergezellige 

- Lief en leed -

Huwelijksjubileum
14 februari       Jeanne en Koos Valentijn                                           50 jaar getrouwd

Overleden 
21 november    Agatha de Bruin - Kerkvliet                                          97 jaar
26 november    Theresia Margaretha Maria van der Pijl - Verbij     56 jaar
18 december     Leonardus Laurentius van der Post                           91 jaar

toneelavond te bezorgen. De kaarten 
voor deze voorstellingen kunt u bestellen 
bij dhr. Ren Kempen tel. (0172) 57 10 30 
of e-mail reinkempen@hotmail.com.

Wereldgebedsdag 
Dit jaar hopen we samen met de kerken 
van Zevenhoven en Ter Aar de jaarlijkse 
Wereldgebedsdag te vieren. Wereldwijd 
bidden geeft kracht en nieuwe energie. 
Elk jaar staat er een ander land centraal 
en zo willen we dit jaar te bidden voor de 
Filippijnen.
Datum 3 maart om 19.30 uur bij de 
Gereformeerde kerk Ter Aar (bij de 
brug). De collecte is bestemd voor de 
ondersteuning van de Filippijnen op 
diverse fronten.
Meer over de Wereldgebedsdag kunt u 
lezen op de algemene pagina.

Toneelgroep “Oldtimers”

Tijdens een huwelijksinzegening
beloven twee mensen trouw
aan elkaar:
“ik-zal-er-zijn-voor-jou”.
Die belofte is van groot
belang voor hun verdere
leven; echter niets gaat
automatisch.
Voortdurende inzet van de 
partners is nodig.
“God, moge het leven
van huwelijkspartners
verankerd zijn in geloof
en vertrouwen op U,
die heet:”Ik-zal-er-zijn”.
Dan is met Uw liefde
“trouw-tot-de-dood-hen-
scheidt” heel goed mogelijk
ondanks alle stormen van 
het leven”

Amen.



Langeraar

Vanuit de beheercommissie
Bij het uitbrengen van dit blad heeft 
reeds op zaterdagmiddag 21 januari het 
landelijke startsein geklonken van de 
actie Kerkbalans, met als motto ‘Mijn 
kerk verbindt’. Wat betekent deze actie 
voor onze parochiekern? In de brief 
aan de parochianen, meegezonden met 
dit blad Samenstromen, wordt o.a. het 
volgende hierover geschreven.
‘Regelmatig krijgen we te horen hoe 
mooi men onze Adrianuskerk vindt. Dat 
verplicht ons gezamenlijk goed voor het 
kerkgebouw en de omgeving te zorgen. 
Het afgelopen jaar is de renovatie van 
ons kerkhof voltooid. Enige jaren eerder 
de renovatie van de pastorie en sacristie. 
We zijn tevreden met het resultaat. Voor 
de komende jaren (2018/2019) staat een 
uitgebreide renovatie van de kerktoren 
en het voegwerk van de kerk op de 
planning. Daar zal veel geld mee ge-
moeid zijn. We moeten daar nu al voor 
gaan sparen omdat onze reserves niet 
voldoende zijn. Dit jaar onderzoeken we 
op welke wijze we die werkzaamheden 
het best kunnen aanpakken.’

Echter de kerk is meer dan het gebouw. 
Het is een geloofsgemeenschap waar we 
allen deel van uitmaken. Samen nemen 
we deel aan de eredienst, als vrijwilliger 
zetten we ons in, zorgen we dat alles 
soepel loopt. Daarom moeten we ook 
samen de kosten dragen die hieraan zijn 
verbonden.

Twee maal per jaar komen de penning-
meesters van de afzonderlijke paro-
chiekernen en de penningmeester van 
het parochiebestuur bijeen om elkaar 
te informeren omtrent beheersing van 
de kosten en de uitgaven aan groot 

onderhoud. In dat kader is er in samen-
werking met de gebouwenbeheerders 
een meerjarenbegroting opgemaakt. 
Enerzijds heeft dit ons inzicht verschaft 
omtrent de uitgaven voor de komende 
jaren, maar heeft ons anderzijds ook 
doen beseffen dat de dekking van deze 
uitgaven problematisch is bij de huidige 
rentestand/opbrengst uit beleggingen. 
Daar ligt een uitdaging voor de komen-
de jaren, zowel voor het bestuur als voor 
de parochianen.

Frank Lek, penningmeester

Maria Lichtmis
U bent donderdag 2 februari van harte 
uitgenodigd voor de eucharistieviering 
van 9.00 uur in de O.L.Vrouwe Hemel-
vaartkerk in Nieuwkoop. Voorganger is 
pastoor Glas en het koor Andante zal 
zingen. Na de viering wordt er koffie ge-
schonken. Wilt u naar deze viering maar 
heeft u geen vervoer, laat het even weten. 
Een belletje naar de pastorie tel. (0172) 
60 21 30, dan zorgen wij voor vervoer.

Kicala
Als eerste de data van dit seizoen om te 
noteren: 8 februari, 8 maart, (een extra 
op 5 april), 12 april, 10 mei en 14 juni. 
Neem gezellig een vriend of vriendin 
mee, iedereen is welkom. Onze avond 
start als altijd met even stil zijn (we 
gaan naar het deurtje in ons hart), een 
bid/dankwoordje en een bijbelverhaal 
van Jezus. Op Facebook kun je de kerk 
ook vinden onder HH Clara en Francis-
cus parochiefederatie en op onze eigen 
Kicala pagina.

Voor wie? Voor iedereen in fase 8 t/m 
groep 8 (leeftijd ongeveer 7 t/m 12 jaar). 
Wel of geen communie gedaan? Wel of 
niet uit Langeraar? Dat maakt voor ons 
niet uit, je bent welkom!!
Wat? Gezellige club kinderen die met 
elkaar iets meer te weten willen komen 
over het geloof in God en de Bijbel. We 
spelen, knutselen, speuren en kletsen. 
Waar? In het Koetshuis (naast de kerk).
Wanneer? Elke 2e woensdag van de 
maand van 18.45 tot 20.00 uur.

9SAMENstromen • februari 2017

Kicala
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Nodig? Jezelf, een goed humeur en zin 
om mee te doen.

We hopen je graag bij Kicala te zien.
Corine Dobbe 
tel: (0172) 60 56 51
Stephanie Kouwenhoven 
tel: (06) 46 29 84 60
Liesbeth van Woudenberg 
tel: (0172) 53 89 68 Kicala@live.nl.
Sandra Versluis 
tel: (0172) 60 35 91

Kinderzegen 
Alle ouders die in de afgelopen 2 jaar 
hun kindje hebben laten dopen worden 
uitgenodigd voor de kinderzegen op 
zondag 12 februari om 13.00 uur. In 
een korte kindvriendelijke viering met 
begeleiding van ons kinderkoor De 
Vrolijke Noot wordt uw kind gezegend. 
We ontsteken het licht op de door u 
meegebrachte doopkaars. Ook krijgen 
de ouders de doopschelp mee naar huis. 
Na de viering wordt u een kopje koffie/
thee/limonade en een broodje aange-
boden en bent u in de gelegenheid om 
nog even na te praten met elkaar. Hebt 
u geen uitnodiging ontvangen maar wilt 
u met uw kind(eren) naar de viering 
komen voor de zegen, dan bent u van 
harte welkom. Meldt u zich dan wel 
even aan bij het secretariaat tel. (0172) 
60 21 30, aanwezig van di. t/m vrij. van 
9.00-12.00 uur of stuur een mail  
secr.adrianus@planet.nl.

35 jaar en ouder?
Als u van zingen houdt leest u vooral 
verder. U kent allen ons kinderkoor De 
Vrolijke Noot, jongerenkoor Spirit en 
dames-herenkoor Soli Deo. Natuurlijk 
heeft u ook heel veel zin om te zingen 
in de vieringen maar misschien nog 
niet het geschikte koor gevonden. Dat 
kan binnenkort. Vanaf 1 maart willen 
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Overleden
24 november  Johannes Jacobus van der Hoorn   85 jaar
29 november  Theodorus Josef Nicolaas Lek   68 jaar
7 januari  Geertruida Versluis-Vianen   83 jaar

wij gaan starten met een nieuw mid-
denkoor onder leiding van Manon ter 
Steege en als begeleider organist Wim 
Loos. Dus. mannen en vrouwen van 35 
jaar en ouder, kom gezellig zingen in 
de kerk. We repeteren elke maandag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur boven in 
het koor. Weet u het nog niet zeker? U 
mag ook eerst komen proberen, altijd 
welkom.
Graag tot ziens en vooral horens op 

Vanaf de Adrianustoren

• De adventsactie heeft opgebracht € 464,90. Hartelijk dank daarvoor. 

• Kaarsenzegen: vaak branden mensen thuis een kaarsje. U kunt deze kaarsen ook 
laten zegenen in de viering van zaterdag 4 februari. Voor in de kerk zal er een 
tafeltje klaarstaan waarop u de meegebrachte kaarsen kunt neerleggen. 

• Ook op zaterdag 4 februari bent u in de gelegenheid om na de viering de 
Blasiuszegen te ontvangen. Deze zegen kent al een eeuwen oude traditie.  
De H. Bisschop Blasius is patroonheilige voor een goede gezondheid. 

• Maandag 6 februari is het Koetshuis open voor de inloopochtend 

• Op zaterdag 25 februari zal achter in de kerk de mand voor u klaarstaan voor de 
palmtakjes van het afgelopen jaar. Deze zullen na de viering worden verbrand.  

• Woensdag 1 maart Aswoensdag om 19.00 uur zal pastor Bosma voorgaan in de 
viering en kunt u het askruisje ontvangen. 

• Voor de voedselbank staat er in het voorportaal van de kerk het hele jaar een bank 
om levensmiddelen, maar ook wasmiddelen, shampoo, tandpasta en dergelijke in 
te leveren. 

• Om alvast over na te denken: in de komende vastentijd wordt gevraagd om een 
gast aan uw eigen tafel uit te nodigen. Een mooie gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan en de ander wat beter te leren kennen. 

• De Stille Omgang is in de nacht van 18/19 maart. Het thema is: ‘Voor U in 
ootmoed, met U in geloof, in U in stilte’. 

• Wereldgebedsdag kunt u meevieren op 3 maart om 19.30 uur in de 
Gereformeerde kerk in Ter Aar. Zie verdere informatie in het algemene gedeelte.

maandagavond 6 maart om 20.00 uur in 
de kerk. 

Agnes van Schie



Mooie kerk
De poets- en bloemengroep zijn op 14 
december samen bezig geweest de kerk 
te versieren en het zilver- en koperwerk 
weer mooi te poetsen. Ook de schoon-
maakploeg is als een witte tornado door 
de kerk gegaan. Alles zag er piekfijn uit 
voor het kerstfeest. We hebben eerder 
versierd dan gebruikelijk in verband met 
het kerstconcert van Allegro. Namens 
het koor werd dan ook terecht dank je 
wel gezegd. Het is best heel wat werk 
allemaal. Om er maar eens één ding uit 
te lichten: De grote kandelaars die links 
en rechts van het altaar staan. Daar zijn 
twee dames altijd ruim 4 uur mee bezig! 
Een heel hartelijk dank je wel voor al 
die mensen die voor een schone, mooi 
opgepoetste en versierde kerk zorgen is 
dan ook wel op zijn plaats!!

De BCP

Meditatiegroep
In Noorden wordt al enige jaren een 
meditatiebijeenkomst gehouden. Deze 
meditatiebijeenkomst is opgestart door 
pater Dirk Koster. 
Dirk is er helaas niet meer maar we 
proberen in zijn geest de bijeenkomsten 
voort te zetten. 
We beginnen dinsdagavond vanaf 18.45 
met een inloop. Er draait een cd met 
rustige muziek. Om 19.00 uur houdt één 
van de leden een korte (hooguit 5 minu-
ten ) overweging en daarna houden we 
25 minuten stilte om te mediteren. We 
sluiten de meditatie af met een lied. 
We willen jullie graag op de hoogte 
brengen van deze groep omdat we open 
staan voor nieuwe mensen die behoefte 
hebben aan een moment van bezinning. 

We zitten in de zomer in de kerk en in 
de winter in de pastorie. 
Voor meer informatie kunt u mij mailen, 
e-mail co.van.den.broek@planet.nl.

Liesbeth van den Broek 

Koor Allegro
Het kerstconcert met Eensgezind op 
zaterdag 17 december was een groot 
succes.
Iedereen die erbij aanwezig was heeft 
kunnen genieten van de zang en muziek.
Dank ook voor uw aanwezigheid want 
een concert kan niet zonder publiek.
Inmiddels is het koor mogelijkheden 
aan het zoeken om het zingen tijdens de 
vieringen in de kerk weer op te kunnen 
pakken. 
Zoals u wellicht al weet is het koor niet 
in staat om op de nieuwe kerktijden 
te zingen door verplichtingen van het 
combo elders. 
Het bestuur zal in samenspraak met hun 
leden gaan kijken hoe dit in de toekomst 
wel mogelijk zal zijn.
Op zondag 5 februari zal het koor weer 
een intermezzo verzorgen in de kerk om 
10.00 uur.
De vorige keer, 23 oktober, waren er 
vooral familie en bekenden aanwezig, nu 
hopen wij ook u te ontmoeten. Na afloop 
drinken we gezellig koffie en thee in de 
kerk.

Bestuur Allegro

Adventsactie
De afgelopen adventsperiode is ons elke 
week weer verteld over het goede werk 
wat de stichting CECYDAR in Kigali, 
Rwanda heeft gedaan voor de vele straat-
kinderen. En hoe dit bepalend is geweest 
voor het leven van vele jongeren. We 
hebben ervaringen gehoord en zijn aan-
gespoord om dit goede werk te steunen 
met gebed en geld. De opbrengst van 4 
weken was € 703,26.

En dan is de opbrengst van de rode 
dozen rond Kerst nog niet eens meege-
nomen.
Een geweldige opbrengst. Namens de 
straatkinderen van Kigali hartelijk dank.

Tineke Uijttewaal en Peter Oorthuizen, 
MOV Nieuwkoop

Vanuit de pastoraatsgroep
Wij blikken nog even terug op alle vie-
ringen rondom Kerst.
Stuk voor stuk mooie, goedbezochte 
vieringen met een zeer goede sfeer. Wij 
bedanken iedereen die dit mogelijk heeft 
gemaakt, en danken u voor uw aanwe-
zigheid.
En nu op naar het jaar 2017. Wij wensen 
iedereen een voorspoedig 2017 toe en 
wij hopen dat wij elkaar vaak zullen 
tegenkomen in en rondom onze kerk.
Op zaterdag 4 februari zijn alle vrijwilli-
gers uitgenodigd voor de eucharistievie-
ring die om 18.00 uur zal beginnen. De 
viering begint een uurtje eerder zodat we 
daarna lekker kunnen gaan genieten van 
het stamppottenbuffet in het Parochie-
huis. Dit als dank voor het vele werk dat 
alle vrijwilligers in onze parochie doen. 
Ieder op zijn eigen manier, maar zon-
der vrijwilligers kan onze parochie niet 
draaien. Wij hopen zaterdag 4 februari 
vele van u te ontmoeten.

De pastoraatsgroep

Pastoors de Korte Penning
Pastoor Cees de Korte was de laatste 
pastoor van de zelfstandige parochie in 
Nieuwkoop. De broer van pastoor Cees 
de Korte, Abraham, woonde toen hij 
met emeritaat ging ook op de pastorie en 
hielp waar mogelijk mee met de vierin-
gen. De gebroeders Cees en Abraham 
de Korte hebben samen de pastoors de 
Korte penning in het leven geroepen om 
een of meerdere vrijwilligers per jaar 
extra in het zonnetje te zetten.
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Pastoor Abraham de Korte is overleden 
in 1995 en pastoor Cees de Korte is over-
leden in 2001. Ze zijn beiden bijgezet in 
het priestergraf op ons kerkhof.
Het ontwerp van en de tekening op de 
penning zijn van pastoor Cees de Korte.
Op de jaarlijkse vrijwilligersdag, dit jaar 
op 4 februari, zal de pastoors de Korte 

H. Clara parochie 
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penning weer worden uitgereikt.
Altijd een verrassing. Dit jaar een bij-
zondere verrassing, want er zullen twee 
penningen worden uitgereikt.

De BCP

Gezellig klaverjassen!
Ook in dit nieuwe jaar kunt u gezellig 
klaverjassen! De kaartavonden van dit 
seizoen zijn op 3 februari, 10 maart en 
7 april. U bent dan van harte welkom 
in het Parochiehuis in Nieuwkoop. We 
starten om 20.00 uur en spelen 3 potjes. 
We spelen op zijn Rotterdams (verplicht 
gaan en maatslag introeven). Tussendoor 
kunt u gezellig bijkletsen en genieten van 
een hapje en een drankje. Kosten van 
deelname € 3,50.

Activiteiten Comité RK-Kerk Nieuwkoop

Gezinsvieringen
We hebben inmiddels weer een paar bij-
zondere gezinsvieringen achter de rug: 
kerstavond, Kinderzegen. Ook in febru-
ari is er een gezinsviering in Nieuwkoop. 
Deze viering is op zondag 12 februari en 
begint om 9.15 uur.
We hopen ook dan velen van u te mogen 
begroeten!

Werkgroep GezinsVieringen

Kinder Woord Dienst
Hebben jullie allemaal de prachtige 
boom van de KinderWoordDienst in de 
kerk zien staan?
De boom, die het verhaal van Kerstmis 
vertelde. We hebben er samen heel fijn 
aan gewerkt!
Zondag 8 januari hebben we samen het 
feest van Driekoningen gevierd. 
Zondag 19 februari is er tijdens de 

viering van 11.15 uur weer een “gewone” 
KinderWoordDienst. 
Na de opening gaan de kinderen mee 
naar de pastorie. Daar horen zij een 
eigen verhaal en praten erover. Tot slot is 
er nog een verwerkingsopdracht. 
De KinderWoordDienst is speciaal voor-
bereid voor kinderen van groep 1 t/m 
groep 5 (6). 

Werkgroep KinderWoordDienst 

Eerste Heilige Communie
Woensdag 8 maart start in Nieuwkoop 
een aantal kinderen met de voorberei-
ding op de Eerste Heilige Communie. 
Zij werken samen aan het project “Blijf 
dit doen”. De informatieavond voor de 
ouders van deze kinderen is inmiddels 
achter de rug. In Samenstromen van 
december/januari heeft u hier meer 
over kunnen lezen. Denkt u eraan dat 
de inschrijfformulieren voor de Eerste 
Heilige Communie 2017 vóór vrijdag 10 
februari ingeleverd zijn op Churchilllaan 
95 in Nieuwkoop? 

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Flos Campi
Na een paar bijzondere vieringen in onze 
eigen kerk (Kerstavond, Kindje Wiegen, 
Kinderzegen) gaan we in februari ook 
weer een keer zingen in de Ursula-kapel 
in Nieuwveen. We streven ernaar om 
2x per jaar de viering van de bewoners 
van Ipse de Bruggen in Nieuwveen op 
te luisteren met onze liedjes. Het is elke 
keer weer een bijzonder ervaring! Deze 
viering, op19 februari, begint om 10.30 
uur. Wij hebben er zin in! 

Bestuur en leden Jeugdkoor “Flos Campi” 
Nieuwkoop

- Lief en leed -

Gedoopt 
14 januari  Quincy van der Voorn 

Overleden 
19 november Joop Bannenberg 81 jaar
2 december Corrie Verlaan-Balvert 82 jaar
9 december  Gerard van Dam 81 jaar

Wees niet bezorgd 

Wees niet bezorgd over je leven
Of wat je zult eten en drinken
En waarmee je je zult kleden 
Geloof dat God je dit zal geven.

Let eens op de vogels om je heen
Zij kennen geen zorgen over eten
God geeft ze wat ze nodig hebben
Zo wil Hij zorgen voor iedereen.

Bekijk de bloemen op het veld
Ze staan daar prachtig te bloeien
Zonder zich druk te maken
Zoals het in de Bijbel is vermeld.

Maak je dus maar geen zorgen
God de Heer weet wat je nodig hebt
Geef Hem de hoogste plaats in je leven
Dan zorgt Hij voor jou, elke morgen.
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We zijn alweer ver in januari nu u de 
nieuwe Samenstromen in handen heeft. 
Terugkijkend op de maand december 
kunnen we tevreden zijn. Allereerst 
bezocht Sint Nicolaas onze parochie en 
had wat lekkers meegenomen voor alle 
kinderen in de kerk.
Daarna een sfeervolle Advent met elke 
week nieuwe, mooie meditaties en een 
boeteviering om ons voor te bereiden 
op Kerst. 
Het waren mooie vieringen; op kerst-
avond met Canta Libre en op Eerste 
Kerstdag met het Caecilia koor. Tweede 
kerstdag was er kindje wiegen voor de 
kleintjes, er was volop belangstelling en 
ook dit was zeer geslaagd.
Op oudejaarsavond werd na de viering 
van Woord en Gebed 2016 uitgeluid 
met bisschopswijn, oliebollen en ap-
pelflappen, wat een groot succes bleek 
te zijn. Op 8 januari ging pastoor Glas 
voor en vierden we het feest van de 
Openbaring van de Heer en sloten hier-
mee de kerstperiode af.
U ziet, de Kerk leeft en er wordt nogal 
wat georganiseerd.

We hebben genoten van de prachtige 
bloemversiering in de kerk. Dank aan 
het team van Henk Borst.
Dank ook aan de koren die zo prachtig 
gezongen hebben.
Namens de hele pastoraatsgroep, te we-
ten diaken Van Aarle, Miranda, Diana, 
Gerard en ondergetekende wens ik u 
allen een zalig en gezond 2017!

Marian Berkhout

Kerststallententoonstelling 
In de Adventperiode stonden weer 
meer dan 100 kerststallen in onze kerk 
tentoongesteld. Ze werden uitgeleend 
door parochianen en mensen van uit 
de wijde omgeving. Ook tijdens de 
tentoonstelling werden ons kerststallen 
aangeboden. Vele bezoekers mochten 

wij begroeten die genoten van de vari-
atie en nostalgie. Het begint een mooie 
traditie te worden.

Tijdens de tentoonstelling konden 
kinderen van de basisscholen een zelf-
gemaakte kerststal inleveren. Noortje 
Bolmeijer en Kevin Fransen deden dit 
en verdienden daar beiden een prijs 
mee. Goed gedaan!

Adventsproject
In de weken voor Kerstmis is er weer 
volop aandacht geweest voor het ad-
ventsproject. Dit jaar ging onze aan-
dacht naar Rwanda, waar door armoede 
en werkeloosheid nog veel kinderen 

Nieuwveen

Kerststallententoonstelling 

Noortje

Kevin

- Lief en leed -

Gedoopt 
26 november  Mia de Wit

Overleden 
22 november  Lidwina Hoogervorst-Pouw  80 jaar
23 november  Herman Roof  78 jaar
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op straat leven. Al vele jaren helpt de 
organisatie CECYDAR deze straatkin-
deren en vangt ze op. Door de bijdrage 
van onze parochianen kunnen we deze 
kinderen blij maken, zodat ze weer 
terug in hun gezin geplaatst kunnen 
worden. De Adventsactie heeft in onze 
parochiekern het mooie bedrag van € 
508,75 opgebracht. Hiervoor willen wij 
u hartelijk danken.

Namens de MOV-groep Ria Kennis en 
Will de Jong

Kinderzegen
Maria en Jozef gaan met Jezus op weg 
naar de tempel in Jeruzalem om Gods 
zegen te ontvangen.

Ook wij willen vragen om Gods zegen 
over onze kinderen. Deze speelse 
peuter-kleuterviering met kinderzegen 
is op; Zaterdag 4 februari 2016 om 
12.00 uur Parochiekern H. Johannes 
Geboorte in Zevenhoven

Na afloop van de viering is er een lunch. 

Kort gezegd

• We heten Henk Otto van harte welkom als onze nieuwe koster voor de  
doordeweekse vieringen.

• Door omstandigheden kan het concert van II Canto di Rame op 26 februari  
helaas niet door gaan.

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

Kindjewiegen

Als u wilt deelnemen aan de lunch 
wil ik u vragen dit zo spoedig 
mogelijk door te geven via 
rosavanmastwijk@casema.nl
Geeft u hierbij de naam van uw 
kind(eren) en het aantal volwassenen 
door.

In de grot van stromend water nooit ophoudend

In de vroege ochtendmorgen komen mensen al bijeen om daar de geur van 
Maria te proeven en haar te ontmoeten in een gesprek. Op de achtergrond 
het gekletter van water in de Gave.
Onze gebeden, kort of lang, Maria hoort het aan en brengt het bij de Vader.
Ook ons leven is een waterstroom, soms laag met moeilijke momenten, dan 
weer hoog met het levensgeluk. Het gaat door tot God ons roept voor zijn 
Hemelrijk. Het jaar van de Barmhartigheid loopt teneinde, maar het gaat 
gewoon door om voor elkaar te zorgen en er begrip voor te hebben dat iedereen 
verschillend is. De bedevaart sluit af, maar de eigen levensreis gaat door tot 
het grote moment dat het aardse leven ten einde is.

Gerard van den Ham

Werkgroep kinderzegen

Kindje wiegen
Op Tweede Kerstdag kwamen vele 
jonge kinderen met hun ouders naar 
onze kerk om het kerstverhaal te ho-
ren, iedereen die wilde mocht meespe-
len. We wandelden met Jozef en Maria 
naar Bethlehem, de engeltjes brachten 
het echte kindje binnen en de konin-
gen en herders volgden de ster naar 
de stal. Met toepasselijke liedjes, door 
kinderen en ouders uit volle borst 
meegezongen. 
Natuurlijk bewonderde en aaide ieder-
een het kindje en was er voor iedereen 
een lange vinger met muisjes.

Madelon, Marleen, Simone, Annet  
en Riet

Oriëntatiedag Vronesteyn
Voor wie erover denkt priester of 
diaken te worden: Op zondag 26 
maart staan de deuren van Vronesteyn 
wijd open. Het Voorburgse huis aan 
de Vliet ontvangt die dag belangstel-
lenden die nadenken over hun plaats 
in de kerk. Misschien denk je erover 
priester te worden, maar weet je niet 
wat daar allemaal bij komt kijken. 
Misschien denk je dat het diaconaat 
iets voor je is maar wil je eerst weten 
wat dat inhoudt. Of misschien wil 
je eens met iemand praten omdat je 
gelooft dat je roeping voelt, maar...

Meer informatie vindt u in de rubriek 
Omzien naar elkaar. 

H. Clara parochie 



15SAMENstromen • februari 2017

Noorden

Nu Driekoningen geweest is en de kerst-
stal weer in de zomerberging teruggaat, 
hebben we kerkelijk gezien een korte 
periode van betrekkelijke rust voordat 
over een maand de vasten voor de deur 
staat. Organisatorisch gaat alles echter 
wel gewoon door en valt dezer dagen de 
envelop van de Kerkbalans op de mat. 
Elders in de Samenstromen wordt hier 
uitgebreid aandacht aan besteed. Uw 
bijdrage is van groot belang om onze 
kerk in Noorden te onderhouden en 
open te houden voor onze vieringen. 
Niet alleen de weekendvieringen maar 
ook de huwelijksvieringen, avondwakes 
en uitvaarten, kleuter- en kindervierin-
gen, doop, Eerste Heilige Communie 
en vormselvieringen en alle andere 
vieringen die voor onze gemeenschap 
van belang zijn en onze gemeenschap 
levend houden. 

De pastoraatsgroep

Waimbaji nieuws 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in 
de Samenstromen, gaan wij de Passion 
opvoeren in Noorden. De Passion is het 
muziek evenement, waarin het lijdens-
verhaal van Jezus centraal staat. Vele 
koorzangers uit de regio hebben gehoor 
gegeven aan onze oproep enkele maan-
den geleden, om met ons mee te doen.
Waimbaji is inmiddels mooi uitgebreid 
met enthousiaste zangers en zangeres-
sen, die elke donderdag met passie voor 
de Passion repeteren. Kaarten zijn voor 
€ 5,- in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
de koorleden, zolang de voorraad strekt. 
Zondag 9 april, 19.00 uur. Zet u het 
alvast in de agenda?  

Cantabo zoekt nieuwe leden
Misschien is het u ontgaan of is het er 
nog niet van gekomen…maar in juni 
van 2016 heeft ons gemengd koor  
Cantabo het onderstaande bericht 
onder uw aandacht gebracht. Hopelijk 

Martinus deelt mee… 
Terwijl de sneeuw zachtjes uit de lucht 
neerdaalt, kijken we terug op een reeks 
van mooie kerstvieringen. In een sfeer-
volle kerk met de inmiddels traditionele, 
ruim met planten versierde kerststal 
van Jan van Capel trapten we af met de 
gezinsviering om 17 uur. Pastor Van de 
Reep ging hierin voor het eerst in Noor-
den voor en nam ons mee op reis door 
de kerk om bij de pasgeboren kerstschat 
uit te komen. 

Om 23.00 uur ging diaken Van Aarle 
voor in de nachtmis waarin Waimbaji 
de zang verzorgde. Diaken Van Aarle 
ging in zijn preek in op de ontwikke-
lingen in de samenleving en borduurde 
daarbij voort op zijn preek van vorig 
jaar kerst waarbij hij de grote gele M 
omdraaide naar de W van Wij.
Het drieluik van de kerstvieringen 
in Noorden werd op Eerste Kerstdag 
voltooid in de plechtige dagmis met 
Cantabo.

Op Tweede Kerstdag was het traditio-
nele kindje wiegen voor de allerjongste 
kinderen en was de kerk daarna tot 
oudjaar elke middag open om van de 
kerststal te genieten. Voor alle vieringen 
en bijeenkomsten zijn wij de vele vrij-
willigers en versierders zeer dankbaar. 
Zonder jullie inzet zou dit niet mogelijk 
geweest zijn!

kunnen wij straks zeggen; Cantabo heeft 
versterking.

Aan alle mensen die ons koor en de 
Martinuskerk een warm hart toedragen 
heeft het bestuur een belangrijke vraag. 
Wij zoeken nieuwe leden. In de leeftijd 
vanaf 20 jaar maar het mag ook ouder.

In 2015 hebben wij ons 35-jarig bestaan 
mogen vieren en wij hopen samen met 
u in 2020 het 40-jarig bestaan te kunnen 
vieren! Ons gemengd koor Cantabo 
zingt twee keer in de maand op zaterdag 
avond om 19.00 uur of op zondag om 
10.00 u tijdens de vieringen. Ook wordt 
er gezongen bij rouw en trouw.
In de zomermaanden, juli en augustus, 
zingen wij als klein koor bij de weekend 
vieringen. Het koor zingt met samen-
zang en meerstemmig (twee/ drie of 
vierstemmig), kerkelijk repertoire met 
een grote variatie.

Ons koor heeft professionele leiding en 
begeleiding; dirigent Hans Schoenma-
kers en vaste organist Niels Hofkens. 
Wij repeteren op woensdag van 19.30 
tot 21.30 uur in de kerk of Jozefzaal.
Kom eens vrijblijvend kijken, luisteren 
en meezingen op de woensdagavond. 

Neem gerust eens contact op met een 
van de leden of bestuur van ons koor 
Cantabo. Agaath Pietersen, Ben de Rijk 
of Cor van Soest.



Van de BCP
Met het feest van Driekoningen slui-
ten we de kerstperiode af. De ‘gewone’ 
zondagen door het jaar beginnen weer 
in onze kerken. Maar wat was het een 
mooie decembermaand. De kinderen 
die op 11 december de lege stal vulden 
in een fijne bijeenkomst, het knutse-
len daarna en de tevredenheid bij de 
organisatoren doen een mens goed. 
Op 18 december speelde Crescendo in 
haar jaarlijkse kerstconcertje in onze 
kerk, iets wat inmiddels ook al weer een 
mooie traditie begint te worden.
Toen de kerstdagen zelf. Pastor Bosma 
en koor Revival mochten zich verheu-
gen in een tjokvolle kerk tijdens de 
viering op kerstavond. Wat is het fijn als 
je zo mag samenkomen, zoveel mensen 
die de komst van het kerstkind meevier-
den. Na afloop van deze mooie viering 
werd glühwein geschonken op het kerk-
plein, een geste die door de aanwezigen 
op prijs werd gesteld.

Op Eerste Kerstdag vond het kerstont-
bijt voor alleenstaanden plaats. Gerda 
Waelen en haar cateringteam hadden 
de tafels prachtig gedekt en om half tien 
druppelden de eerste gasten binnen 
voor een gezellig ontbijt, voorafgaand 
aan de gezinsviering om kwart over elf. 
De aanwezigen hadden al snel de praat 
met elkaar en lieten zich al het lekkers 
goed smaken. Met vereende krachten 
werd na dit ontbijt de zaal weer in ge-
reedheid gebracht voor het koffiedrin-
ken na afloop van de viering.

Op 8 januari rondden we de kerstpe-
riode af met de viering rond Drieko-
ningen. Extra aandacht was er voor de 
vormelingen die op 28 januari gevormd 
zullen gaan worden. Er was door hen 

hard gewerkt aan het thema De zeven 
werken van barmhartigheid en daarover 
vertelden zij tijdens deze viering. Aan 
het einde van deze viering mochten 
ze het Driekoningenbrood uitdelen. 
Drie gelukkigen vonden de boon in het 
brood en werden in het gezellige sa-
menzijn na afloop tot koning gekroond 
door Dirk Janmaat, die in een gezellige 
Orangerie alle aanwezigen een Zalig 
Nieuwjaar wenste. En zo starten we 
weer een nieuw kalenderjaar. 

Namens de BCP is een hartelijk dankje-
wel op z’n plaats voor al die mensen die 
rond vieringen en andere activiteiten zo 
hard gewerkt hebben om alles zo mooi 
te laten verlopen. 

Stille werkers
Hebben we zo onderhand nog niet 
iedereen besproken, zult u wellicht den-
ken. Maar nee, er zijn in onze gemeen-
schap zoveel mensen bezig met regelen 
en zorgen dat wij deze rubriek nog wel 
even in ere kunnen houden. Deze keer 
aandacht voor de dames van de zon-
dagse kopjes koffie, waaronder Gerda, 
Greetje, Mien, José, andere Gerda en 
Joke. Ruim vóór de vieringen op zondag 
zijn zij al in de weer om koffieketels te 
vullen, de kopjes klaar te zetten en de 
suikerklontjes en de kannetjes kof-

fiemelk op tafel te zetten. En dan, als 
de viering achter de rug is, is er voor 
iedereen die dat wil koffie of thee en 
tijd voor een praatje. Vaak zit de zaal 
helemaal vol met gasten, die genieten 
van elkaars gezelschap en de gelegen-
heid om eens lekker bij te praten. Het 
afwassen na afloop is een klus die er 
natuurlijk bij hoort maar ook dat wordt 
in alle harmonie gedaan. Het is altijd 
reuze gezellig in dat kleine keukentje 
maar ondertussen wordt er toch maar 
weer veel werk verzet. Dames, weet dat 
het enorm gewaardeerd wordt, wat jul-
lie elke keer maar weer doen voor jullie 
medeparochianen. Bedankt!

Pastorale zorg
In onze grote parochiefederatie geven 
de pastoraatsgroepen leiding aan het 
pastoraal beleid in de parochiekernen. 
Zij zijn door de bisschop hiervoor be-
noemd en doen dit samen met het pas-
toraal team. De beide pastoraatsgroepen 
van Zevenhoven en Nieuwveen hebben 
besloten om samen één pastoraatsgroep 
te vormen. De beide parochiekernen 
doen al zoveel samen dat één pasto-
raatsgroep deze verantwoordelijkheid 
goed kan vervullen. Diaken André van 
Aarle zal namens het pastoraal team 
deze pastoraatsgroep begeleiden en 
daarmee heeft hij ook de pastorale zorg 

Zevenhoven

16

Driekoningen
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H. Clara parochie 

over beide dorpen. Wilt u hem eens 
spreken? Belt u hem op. Zijn nummer is 
tel. (06) 216 932 67. Hij komt graag op 
huisbezoek. Als hij niet opneemt, graag 
even uw naam en telefoonnummer 
inspreken. 

De pastoraatsgroep

Opbrengst Adventsactie  
Ons Adventsproject dit jaar was voor de 
straatkinderen in Kigali, de hoofdstad 
van Rwanda. De organisatie CECYDAR 
helpt al 23 jaar dak- en thuisloze kinde-
ren die daar op straat leven.  Ze vangen 
de kinderen op om te herstellen, geven 
ze kleding, medische zorg en mogelijk-
heden voor onderwijs. Aan het begin 
van elke viering hebben we een verhaal 
hierover verteld. Het doel van Stichting 
CECYDAR is dat de kinderen uitein-
delijk terug naar huis kunnen of naar 
familie. Vanuit de stichting wordt het 
gezin in dit proces begeleid. Voor onze 
Adventsactie hebben we een tweetal col-
lectes gehouden en de melkbus achter in 
de kerk gezet. Dit heeft als resultaat 
€ 552, - opgeleverd. Namens alle kin-
deren en helpers uit Rwanda hartelijk 
dank voor uw gaven.

MOV Jan Koot en Gerard van den Ham

PS: noteer vast in uw agenda: de Sober-
heidsmaaltijd op vrijdag 17 maart ten 
behoeve van de Vastenactie.

De lege stal
Wij kijken terug op een mooie viering. 
Via mooie platen op de beamer vertelde 
Pia het verhaal van de kleine herders-
jongen. Wij hebben het Onze Vader met 
gebaren gebeden en liedjes gezongen. 
Diana en Pien begeleidde ons met de 
dwarsfluit. De kinderen hebben kaarsjes 
aangestoken. En tot slot ook herders en 
schaapjes in de kerststal gezet. Daarna 
lekker broodje eten met elkaar en nog 
knutselwerkjes gemaakt. Allemaal zijn 
ze lekker bezig en vooral kerststukje 
maken is erg in trek. Wij kijken terug op 
een zeer geslaagde middag. 
Een dank je wel voor allen voor hun 
inzet. 

De werkgroep

Heilig Vormsel project 
In Vuur en Vlam  
Wij zijn volop bezig ons voor te be-
reiden op het Heilig Vormsel met het 
project In Vuur en Vlam. Bijeenkomst 
5 en 6: Ik geloof en Uitdragen gaan wij 
zondagmorgen mee aan de slag. 

De geloofsbelijdenis gaan wij bespreken. 
Toen je gedoopt werd, was je nog te
jong om zelf hiervoor te kiezen. Nu ben 
je oud genoeg om bewust te kunnen
zeggen: Ik geloof.

Bij het thema: Uitdragen gaan wij het 
hebben over de 7 werken van
Barmhartigheid. Wij gaan daar collages 
van maken die te zien zijn met de Heilig 
Vormselviering op 28 januari.
Als u dit leest hebben wij het Heilig 
Vormsel ontvangen en hopen in de 
volgende Samenstromen een stukje te 
plaatsen.

Kinderzegen
Deze speelse peuter-kleuterviering met 
kinderzegen is op zaterdag 4 februari 
2017 om 12.00 uur in de parochiekern 
H. Johannes Geboorte te Zevenhoven.
Na afloop van de viering is er een lunch 
Als u wilt deelnemen aan de lunch wil 
ik u in verband met de organisatie, 
vragen dit zo spoedig mogelijk door te 
geven via e-mail adres rosavanmast-
wijk@casema.nl.

Geeft u hierbij de naam van uw 
kind(eren) en het aantal volwassenen 
door. 

Werkgroep kinderzegen

Wereldgebedsdag 
Op vrijdag 3 maart om 19.30 uur is de 
Wereldgebedsdag in de Gereformeerde 
kerk van Ter Aar. Zie voor informatie 
de algemene pagina.

Stille Omgang afdeling 
Zevenhoven
De Stille omgang wordt dit jaar gelo-
pen in de nacht van zaterdag 18 op 19 
maart. Meer informatie vindt u in de 
rubriek Algemeen. 

Activiteit Orangerie
Op dinsdag 14 februari gaan we een 
bezoek brengen aan het Catharijne- 
convent in Utrecht. Er is dan een veel-
belovende Maria tentoonstelling.
’s Middags gaan we ook naar het Spoor-
wegmuseum. We vertrekken om 10.00 
uur vanuit de Orangerie. Hebt u een 
museumkaart en/of ov kaart neem die 
dan mee. Rond 5 uur zullen wij weer in 
Zevenhoven terug zijn.
Gaat u graag mee? Geef u dan op  
bij Joke jokevtol@gmail.com of  
tel. (0172) 53 97 48.

Gerda, Joke en Gerda

In Vuur en Vlam  
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Kind van Bethlehem
“Ssshh, je maakt de baby wakker!” Dat 
kreeg de herbergier te horen in de 
familieviering, toen hij de stal binnen 
beende om te zeggen dat het afgelopen 
moest zijn met dat licht. Ingestudeerd en 
aangekleed onder de hartelijke leiding 
van Connie Koeleman, kregen we een 
humoristisch spel te zien rond de her-
bergier en de stal van Bethlehem. Vele 
gezinnen waren naar de kerk gekomen 
om samen de geboorte van Christus te 
vieren en het koor Enjoy zong de sterren 
van de hemel.

In een mooi versierde kerk was drie 
dagen eerder de school al te gast met 
hun kerstspel, waarin gezocht werd naar 
mensen van goede wil. Het was door 
de klas van meester Rob voorbereid, 
maar alle groepen hadden hun aandeel. 
Zoals altijd liep het gesmeerd en was het 
prachtig om te zien.

Natuurlijk was er ook de kerstnacht-
viering met het koor LEF en op kerst-
morgen konden we de eucharistie 

Hoogmade/Woubrugge

vieren en zingen met Inspiratie. En niet 
te vergeten de Kerst-Sing-in van de 
Heerlijkheid, samen met een geweldig 
gelegenheidskoor. Hoogmade is een 
muzikaal dorp!

We sloten op 8 januari de kersttijd af 
met de feestelijke viering van Drieko-
ningen, waarna iedereen genoot van de 
koffie en het heerlijke driekoningen-
brood.

Iedereen bedankt voor de geweldige 
inzet waardoor de kerk mooi versierd 
was, het zilver je tegemoet glom, de kerk 
gastvrij verwarmd en verlicht was en 
we heerlijk met elkaar hebben mogen 
zingen van het Kind in Bethlehem.

Teken van de as
De Vastentijd of Veertigdagentijd begint 
dit jaar op woensdag 1 maart. Vanaf die 
dag tot aan Pasen zijn we sober in de 
liturgie en sober in ons leven. Met meer 
aandacht voor stilte en gebed, gaan we 
samen met onze Heer Jezus op weg naar 
Jerusalem. Een weg van leren, van vallen 
en opstaan.

Op die eerste dag beginnen we met het 
teken van de as. Dat helpt ons om te 
beseffen dat we aardse mensen zijn. Niet 
met je hoofd in de wolken lopen, maar 
je opdracht hier op aarde vervullen. Zo 
goed mogelijk om straks bij de Heer 
thuis te zijn.

Op woensdagmorgen 1 maart wordt 
het askruisje uitgedeeld. De viering 
van Woord en Gebed is om 9.30 uur 
in de kerk en het muzikaal ensemble 
Nostalgie ondersteunt ons in de zang. 

Kerstavond met kinderen van het kerstspel

Sing-In
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- Lief en leed -

Geboren 
22 januari  Chantal Borst
   Dochter van Erik Borst en Hayett Sulla

Overleden
29 december  Simon Petrus Zwetsloot    82 jaar

Voor de as worden de palmtakjes van 
vorig jaar verbrand. Tot 26 februari kunt 
u de oude palmtakjes achterin de kerk 
inleveren.

Voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie 
in het Anker
Er zijn al vier van de zes zondagen van 
het Ankerproject gepasseerd! Op deze 
zondagen komen de gezinnen rond een 
eerste communicant samen in de Pe-
truskerk en de school in Roelofarends-
veen. Een uur van ontmoeten én een 
uur van samen de eucharistie vieren. En 
na afloop een ontspannen ontmoeting 
met wat drinken en eten. 
Onze communicanten zijn Bram de 
Vlieger, Louise de Haas, Mila van der 
Laan, Nijs van der Meer, Twan Borst en 
Vince Jan van Diemen uit Hoogmade, 
Charlotte Kwerreveld en Rico Dijkmans 
uit Woubrugge. In de komende maan-
den zullen we met de communicanten 
een speurtocht in de kerk houden. We 
gaan brood bakken én Palmpaasstokken 
maken.
De viering van de Eerste Heilige 
Communie is op 14 mei in de kerk 
van Oud Ade.

Actie Kerkbalans
Op zaterdag 21 januari stipt om 13.00 
uur hebben de klokken op meer dan 
100 plaatsen in Nederland massaal ge-
luid. Heeft u onze klokken gehoord? Het 
was de opening van de ‘Actie Kerkbalans 
2017’ en bedoeld als ludieke ondersteu-
ning. Wellicht dat wij volgend jaar nog 
iets meer in de kerk zullen organiseren. 
U kunt daarbij denken aan het beklim-
men van de toren, een kopje koffie 
drinken en met elkaar getuige zijn van 
de start van dat jaar. Misschien heeft u 
andere suggesties, laat het ons weten, 
zodat wij daar als beheercommissie 
alvast over kunnen nadenken.
Actie Kerkbalans gaat over de financiële 
balans van uw kerk. Wij roepen u allen 
meer dan ooit op om de actie daad-
werkelijk te ondersteunen. Onze kerk 

Eerste communicanten gaan brood bakken

heeft te maken met dalende inkomsten 
terwijl de kosten van gebouwen en per-
soneel toenemen.
De envelop voor de Kerkbalans is 
inmiddels bij iedereen thuis bezorgd. In 
de brief namens de federatie, waar ook 
onze kerk van Hoogmade toe behoort, 
is ook het nodige geschreven ter moti-
vatie en onderbouwing.
Het zou fijn zijn als wij onze jongeren 
kunnen aansporen om deze actie ook 

te ondersteunen. Ook zij zijn deel van 
onze kerkgemeenschap en delen in de 
rijke traditie daarvan, zoals bij feestelijk-
heden of rouwdiensten. Daarom roep ik 
iedereen op, van jong tot oud, om mee 
te doen, hoe groot of klein uw gewaar-
deerde bijdrage ook mag/kan zijn. 
Mogen wij op uw steun (blijven) ver-
trouwen?

Peter Borst, penningmeester

Belastingteruggave van uw gift in de Actie Kerkbalans 
Uw gift is aftrekbaar omdat de parochie een ANBI-erkende instelling is.
Het jaarlijkse bedrag van een periodieke schenking is volledig aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting. Voor het doen van de schenking kunt u op de site van 
de Belastingdienst een standaardovereenkomst downloaden. Daaruit blijken 
de voorwaarden waaraan de schenking moet voldoen. Na invulling dient het 
stuk in tweevoud door u en namens de parochie te worden ondertekend. Ieder 
van de partijen bewaart een exemplaar en u stuurt een kopie met uw aangifte 
mee. Het voordeel van de aftrekbaarheid moge blijken uit het volgende voor-
beeld. Als uw jaarlijkse storting € 1.000,- bedraagt, is de werkelijke last slechts 
€ 670,- bij een belastingtarief van 33% en € 580,- bij een belastingtarief van 
42%, en zelfs maar € 480,- bij een belastingtarief van 52%.

H. Franciscus parochie   
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Leimuiden/Rijnsaterwoude

Vormsel 2016
Op zaterdag 19 november hebben 11 
enthousiaste tieners het Heilig Vorm-
sel ontvangen. Het Vormsel werd 
toegediend door bisschop Van den 
Hende. Met de inspirerende preek 
van de bisschop, de 2 koren (Akkoord 
en Spirit) en de groep enthousiaste 
vormelingen is het een vormselviering 
geworden om nog lang te herinneren.
De voorbereiding was dit jaar voor 
het eerst gezamenlijk; de kinderen van 
Langeraar en Leimuiden zagen elkaar 
elke week en hierdoor zijn de kinde-
ren een hechte groep geworden. Als 
terugkombijeenkomst hebben zij Rock 
Solid bezocht. Als werkgroep Vorm-
selvoorbereiding hopen we dat de 
kinderen elkaar daar nog vaak mogen 
ontmoeten.

Kliederkerk
Op 8 januari was er weer Klieder-
kerk. Deze keer in de Ontmoeting in 
Leimuiden. Het thema was Jonas en de 
walvis.
In het ‘ontdekkendeel’ konden kinde-
ren in een walvis zitten, in de maag 
van de walvis voelen en Jonas zoeken, 
een spel maken om Jonas te vangen en 
nog veel meer. Er werden ook gedach-
tes achter gelaten in de stad Nineve. 
Tijdens het ‘vierendeel’ werden deze 
voorgebeden nadat het verhaal van Jo-
nas was voorgelezen. Een verhaal waar 

veel kinderen al mee bekend waren 
gezien de reacties die werden gegeven. 
Na het zegenen van de kinderen, door 
de ouders met de inmiddels bekende 
parachute, begon het ‘etendeel’. De 
vrijwilligers hadden gezorgd voor een 
winterse erwtensoep, tomatensoep en 
lekker brood met knakworst. Al met al 
weer een zeer geslaagde viering waar-
na iedereen tevreden naar huis ging. 
Op 12 februari is de volgende klieder-
kerk. Vanaf 11.45 uur bent u welkom 
in het Schoolhuis bij de Woudse Dom 
in Rijnsaterwoude.

Nieuws van Akkoord
Het Kinder- en Tienerkoor heeft een 
drukke decembermaand achter de 
rug. Er is bijvoorbeeld gezongen in 
het winkelcentrum in Nieuw-Vennep. 
Leuk om een keer te doen. Tijdens de 
kerstviering zijn wij op zoek geweest 
naar de schat. De schat was niet in het 
gouden huis en niet in het stenen huis, 
maar in de stal! Een kindje dat ons 
gelukkig maakt!

Zoals u weet bestaat het koor dit jaar 
40 jaar. Op 9 april is de jubileumvie-

ring. Uiteraard zingt het koor dan en 
wij hopen dat er heel veel oud-leden 
aanwezig zullen zijn om dit mee te 
maken. Na de viering is er uiteraard 
koffie en wat lekkers. Leuk om elkaar 
weer eens te zien en te spreken. Via 
de Facebookpagina ’40 jaar kinder- 
en tienerkoor akkoord’ houden we u 
graag op de hoogte. Wilt u ook graag 
bij de jubileumviering zijn? 
Geef u dan op via 
akkoord40jaar@outlook.com.

Op 5 februari om 11.15 uur zal het 
koor Akkoord zingen tijdens de  
Kinderzegen. 

Kliederkerk



Versterking kerkwerksters/
pastoriewerksters gezocht!
Vind u ook niet dat onze kerk en Pr. 
Hendrikzaal er altijd schoon uitzien? 
Dat komt doordat onze kerk en zaal 
schoongemaakt worden door onze 
vrijwilligers.
Er zijn vier groepen kerkwerksters va-
riërend 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.
Onze Pr. Hendrikzaal en daarbij de 
pastorie worden iedere week schoon 
gemaakt, dus ben u één keer in de 
maand aan de beurt.

Ter aanvulling zijn we naarstig op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers die 
onze groepen Kerkwerksters en Pasto-
riewerksters willen komen versterken. 
Dit mogen natuurlijk ook heren zijn!                                                          
Gelukkig hebben twee dames ge-
hoor gegeven aan de vorige oproep 
voor Kerkwerksters, maar wij zijn 
op zoek naar meer vrijwilligers ter 
ondersteuning van deze groepen.                                                                 
Op maandagmiddag en dinsdagmid-
dag werken de groepen maar dit kan 
ook op een andere dag als u dit beter 
uit komt. In overleg is dit meestal wel 
mogelijk.

Denkt u dat dit misschien wel iets 
voor u is, dan kunt u zich aanmelden 
bij Sonja Knelange. Wilt u eerst meer 
informatie, dan kunt u ook met 
haar contact opnemen, 
tel. (0172) 50 92 21 of e-mail naar 
carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl.

Feestpakket zegel actie MCD
Namens de voedselbank wil ik u har-
telijk bedanken voor het sparen van 
de MCD zegels voor de mooie feest-
pakketten. Vele mensen hebben hun 
zegeltjes of volle/halfvolle kaarten bij 
het secretariaat of bij mij ingeleverd. 
We hebben dit jaar 9½ feestpakketten 
en voor € 400,- aan waardebonnen bij 
elkaar gespaard voor de voedselbank. 

Hiervoor heeft onze parochie een hele 
mooie kerstkaart ontvangen (die ach-
terin de kerk stond) van een Syrisch 
gezin dat via de voedselbank een aan-

verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: (06) 23 57 77 58.
TIP: Noteer dit nummer in uw tele-
foonklapper!

Humor in het geloof
Een pastoor, een kapelaan en een do-
minee lopen samen langs een beekje. 
Ze willen naar de overkant, maar in de 
verste verte is er geen brug te beken-
nen. Ze zijn moe van het lopen en 
besluiten even te pauzeren. 
De pastoor neemt een besluit. Hij 
staat op, vouwt zijn handen, bidt, en 
loopt over het water naar de overkant. 
De kapelaan staat even later op, bidt, 
en loopt ook over het water naar de 
overkant. 

De dominee is verbijsterd, maar wil 
niet achterblijven. Ook hij staat op, 
bidt, en stapt op het water... 
Met een plons valt hij er in.
De pastoor schudt het hoofd en zegt 
tot zijn kapelaan: “Hij heeft een groot 
geloof, maar hij weet niet waar de 
paaltjes staan.”

Uit even nadenken
• Voor veel boeren zijn de toeristen de 

nieuwe melkkoeien met een goede 
productie.

• Je moet proberen bidden, werken en 
gezelligheid te combineren.

Jan Boere

tal dozen mocht ontvangen voor de 
Kerst. Ook ik wil u hartelijk bedanken 
voor dit fantastisch resultaat!

Sonja Knelange

Wijkcontactpersoon gezocht!
Zoals u weet is er een wijkcontact-
groep binnen onze parochie. Deze 
wijkcontactgroep bestaat uit 17 
enthousiaste vrouwen en mannen die 
regelmatig bezoekjes brengen aan pa-
rochianen. Bijvoorbeeld bij geboorte, 
ziekte, huwelijk/huwelijksfeest en bij 
overlijden.

Helaas is er een contactpersoon 
gestopt met dit vrijwilligerswerk. Hier-
door is er een wijk (Dennenlaan) zon-
der contactpersoon gekomen. Denkt u 
dat is wel wat voor mij, ik vind het wel 
nuttig om zo af en toe een bezoekje te 
brengen bij parochianen of wilt u eerst 
wat meer informatie hierover, neem 
dan contact op met Sonja Knelange, 
tel. (0172) 50 92 21 of e-mail naar 
carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl.

 Peppelhofviering
Op vrijdag 27 januari en vrijdag 24 
februari zullen er eucharistievieringen 
zijn om 9.30 uur in de Peppelhof. De 
voorganger is pastor B. Bosma.

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St. Barbara wenst in te schakelen bij de 

- Lief en leed -

Jubilea
Omdat onderstaand niet eerder bekend was:
8 november   Dhr. A. van Santen en     50 jaar getrouwd 
   Mw. P. van Santen-Kuipers 

Gedoopt
28 december  Ivo Horrée, zoon van Edwin Horrée en  
   Daria Horrée-Misztal

Overleden
23 december  Bertus van Egmond    79 jaar
25 december  Corrie van Smoorenburg-Meijer  58 jaar
30 december  Cok van Egmond  88 jaar
5 januari  Lina van der Poel-Straathof  76 jaar
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Dinsdagmorgen
Op 31 januari om 9.30 uur is er een 
viering van woord en communie in 
Oud Ade. Voorganger is diaken A. van 
Aarle. Op 14 februari om 9.30 uur is 
er een eucharistieviering in Oud Ade. 
Voorganger is pastor B. Bosma. Na de 
viering koffie in de pastorie.
Op 28 februari 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 7 en 21 februari.

Doopviering
Op zondag 5 februari om 11.00 uur zal 
Jeanine van der Meer in Rijpwetering 
worden gedoopt.

Zegen op zegen, 5 februari
Op zondag 5 februari zal ik om 9.15 
uur voorgaan in de gezinsviering in 
Oud Ade. 

Kinderzegen
Tijdens die viering zullen alle kinde-
ren, maar in het bijzonder de kinderen 
die het afgelopen jaar gedoopt zijn, de 
kinderzegen ontvangen. Dus, kom al-
lemaal naar de kerk. 

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. Dus koop 
kaarsen en neem ze die zondag mee.

Blasiuszegen
Na afloop van de viering kan iedereen 

Oud Ade/Rijpwetering

hebben we hieraan meegedaan en die 
dag de klokken geluid. Alleen starten 
wij met de actie in onze parochiekern 
pas een paar weken later. Half februari 
krijgen alle parochianen van 18 jaar en 
ouder een persoonlijke brief in de bus. 
Het thema is dit jaar:  ‘Mijn kerk 
verbindt.’  Wij hebben elkaar nodig in 
tijden van voor- en tegenspoed.
En het is heel belangrijk dat o.a. door 
uw jaarlijkse bijdrage het werken in de 
kerk mogelijk blijft. Vorig jaar heb-
ben velen van u een schenking gedaan 
voor restauratie van de kerk in Oud 
Ade. Dit jaar zal er worden begonnen 
met onderhoud aan de kerk in Rijp-
wetering. Ook hiervoor is uw bijdrage 
van groot belang. 
Doet u ook weer mee?

De beheercommissie

Kindje wiegen Rijpwetering
Op Eerste Kerstdag was er ‘s middags 
het jaarlijkse kindje wiegen. Voor de 
jongste kinderen werd het kerstverhaal 
voorgelezen. Tussendoor werden er 

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. Na de viering is er gele-
genheid voor ontmoeting met koffie en 
thee en limonade voor de kinderen.

Diaken André van Aarle

Actie kerkbalans
Zaterdag 21 januari is de Actie Kerk-
balans ingeluid. Op vele plaatsen door 
het hele land zijn die dag om 13.00 uur 
de kerkklokken geluid. De jaarlijkse 
landelijke financiële inzamelingsactie 
is zo op een hoorbare manier van start 
gegaan. Hiermee is Actie Kerkbalans 
extra onder de aandacht gebracht en 
we hopen natuurlijk dat meer mensen 
gaan bijdragen aan het behoud van de 
kerk en de kerkgebouwen.
Ook in Oud Ade en Rijpwetering 

Kindje wiegen Rijpwetering



- Lief en leed -

Overleden
24 december Theresia Agnes van der Poel- Kuiper  38 jaar
2 januari  Johanna Maria van Haastregt-Otto  84 jaar

kerstliedjes gezongen en konden de 
kinderen met muziekinstrumenten zelf 
ook meedoen. Onder leiding van Jo-
landa van Berkel, samen met een paar 
kinderen van kinderkoor LOSZ en met 
Susan Bouwmeester achter de piano, 
was het een gezellig samenzijn. Na 
afloop kregen alle kinderen een kleine 
kersttraktatie.  

Werkgroep kindje wiegen 

Boodschappendienst  
Oud Ade en Rijpwetering
We hebben twee mensen bereid  
gevonden boodschappen te doen voor 
ouderen die dat zelf niet meer kunnen. 
Op dit moment hebben zich nog geen 
ouderen aangemeld. Er is een goed 
sociaal netwerk in beide dorpen en 
worden ouderen geholpen door  
familie en vrienden. Dit is alleen maar 
toe te juichen en daar kunnen we blij 
mee zijn.
Een mantelzorger kan ook ziek worden 
en even niet beschikbaar zijn. Mocht 
er in geval van nood toch behoefte zijn 
aan hulp bij het boodschappen doen 
dan kan men mij bellen of mailen.
Mijn e-mail adres is gerriemeerstadt-
vandermeer@gmail.com. Mijn tele-
foonnummer is (071) 501 36 83 of 
(06) 25 37 03 50.

Trouwe  medewerkster 
secretariaat nam afscheid
Na dertien jaar een deel van haar vrije 
tijd ter beschikking te hebben gesteld 
aan het secretariaat van onze parochie-
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Woordje van Jan van Seggelen, voorzitter van de beheer- 
commissie, tijdens de viering op 31 december in Oud Ade

Beste parochianen,
Oudejaarsdag is zo’n dag dat je even terugkijkt naar het afgelopen jaar. 
Pastor Heleen van de Reep heeft mij dan ook gevraagd iets over het afge-
lopen jaar te vertellen. Alles vertellen over het afgelopen jaar valt niet mee. 
Maar het jaar stond wel in het teken van inzameling, geld voor de kerk van 
Oud Ade.  En dat is dan ook goed gelukt, met giften en met een fantasti-
sche feestweek. Met heel veel dank aan het actiecomité dat hiervoor veel 
werk verzet heeft.
Ook hebben we van heel veel mensen medewerking ontvangen en 
daarom gaat onze welgemeende dank uit naar het pastorale team, 
pastoraatsgroep,sponsoren, vrijwilligers en natuurlijk alle bezoekers die 
zo massaal aan alle activiteiten hebben deelgenomen. Er was een gewel-
dige sfeer en samenhorigheid om het met elkaar te organiseren en zo met 
elkaar te kunnen feesten voor het goede doel. Wat wij heel fijn hebben 
gevonden. Ook hebben we de Oud Alkemade prijs mogen ontvangen.
We hebben dan ook met elkaar een fantastisch bedrag bij elkaar gebracht 
voor het groot onderhoud van de kerk van Oud Ade. De noodzakelijke 
werkzaamheden zijn inmiddels voor het grootste deel uitgevoerd.
Ook is in Rijpwetering de pastorie onderhanden genomen. En u hebt het 
misschien al gezien, de beide gebouwen zien er fantastisch uit.  Met dank 
voor uw gaven.
Maar het is natuurlijk niet alleen het onderhoud. Ook het pastoraat krijgt 
veel aandacht zoals de Eerste Communie, Heilig Vormsel, dopen, rouwen 
en trouwen en natuurlijk de normale kerkdiensten.
Verder heeft pastor Charles Horsthuis ons verlaten en is met pensioen 
gegaan. Het aanspreekpunt vanuit het pastorale team voor onze parochie-
kern is nu diaken André van Aarle.
Er staat nog best veel werk op ons te wachten, want het werk in de kerk is 
nooit af. Net als het werk van God waar we dan ook een verlengstuk van 
zijn.

Ik wil dan ook eindigen met de boodschap SAMEN KERK SAMEN 
STERK. En u een goede jaarwisseling en een zalig nieuwjaar wensen.

kern, heeft Lenie Borst op maandag 12 
december afscheid genomen. Zij vond 
het na zoveel jaren nu tijd worden 
voor iets anders. Lenie werd door Ria 
Alkemade dank gezegd voor haar werk 
en beloond met een fraaie plant en 
een kaars van de kerk. Het complete 
groepje secretariaatsmedewerkers 

was aangeschoven in de keuken van 
de pastorie, waar Lenie bij een kopje 
koffie en een royale taartpunt werd 
uitgezwaaid. De opengevallen plaats 
wordt opgevuld door Hans van der 
Wereld, die de afgelopen weken door 
de andere leden van de groep al werd 
ingewerkt.  

Afscheid Lenie Borst
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Van de pastoraatsgroep
Een nieuw jaar ligt weer voor ons. Wat 
zal het ons allemaal weer brengen? Wij 
wensen u allen een mooi en gezond 
2017 toe. 
Wij hebben er weer een nieuw enthou-
siast lid bij in onze werkgroep, Ellen 
van der Willik, waardoor onze groep 
weer voltallig is. Op de tweede dag van 
het nieuwe jaar kwamen wij met de 
pastoraatsgroep bij elkaar om allerlei 
zaken te bespreken. We keken terug op 
de kerstvieringen en concludeerden dat 
we mooie en goedbezochte vieringen 
hadden voor jong en oud.
We bespraken de diverse werkgroepen 
die nog wel wat hulp kunnen gebruiken. 
Elke maandag wordt er door een aantal 
mannen gewerkt op het kerkhof en in 
en om de kerk om uiteenlopende klusjes 
uit te voeren. Omdat de leden van deze 
werkgroep steeds ouder worden en er 
mensen vanwege de gezondheid zijn 
gestopt, zoeken wij aanvulling voor deze 
werkgroep. Dus heeft u nog tijd over op 
maandag en wilt u graag de handen uit 
de mouwen steken, dan kunt u zich mel-
den bij het secretariaat van de Petrus-
kerk of bij de pastoraatsgroep. U wordt 
met open armen ontvangen!

We zijn ook druk bezig met de voor-
bereidingen voor de TV-missen. Op 
zondag 5 februari om 10.30 uur zal de 
eucharistieviering voor het eerst uitge-
zonden worden vanuit de Petruskerk. 
Inmiddels zijn er gesprekken geweest 
met de medewerkers van de KRO en 
alle werkgroepen die meewerken aan 
de TV-mis en is iedereen op de hoogte 
van alle protocollen die hierbij komen 
kijken. In 2017 zal in totaal 7 keer de  
viering worden uitgezonden vanuit de 

Petruskerk. Wij hopen dat wij op deze 
dagen een goed bezette kerk op TV 
kunnen laten zien. Uiteraard is iedereen 
van harte welkom bij deze vieringen.
Verder bespraken we alvast wat voor-
bereidingen voor het Paasfeest met de 
volgende oproep aan u.
Op 1 maart is het Aswoensdag. De 
naam Aswoensdag is afgeleid van het 
gebruik om een askruisje op het voor-
hoofd van gelovigen te plaatsen door de 
priester. De as  is afkomstig van ver-
brande palmtakken of buxustakken die 
het jaar daarvoor werden gebruikt voor 
de viering van Palmpasen, vermengd 
met wat olijfolie voor de hechting op 
het voorhoofd. De as herinnert ons aan 
onze eigen sterfelijkheid en is tevens een 
uiting van boetvaardigheid jegens God 
en uitzien naar een nieuw begin. In het 
weekend van 18/19 en 25/26 februari 
kunt u uw oude palmtakjes inleveren in 
de manden, die in de hal van de Petrus-
kerk klaarstaan.

Namens de pastoraatsgroep, 
Agnes van Berkel

Kinderzegen: zondag  
19 februari 9.15 uur
Tijdens de familieviering op zondag 
19 februari vieren we de kinderzegen. 
We danken God om alle kinderen 
die afgelopen jaar zijn opgenomen in 
de gemeenschap. De dopelingen  van 
afgelopen jaar zijn uitgenodigd in de 
Petruskerk, waar de kinderen tijdens 
de reguliere viering de zegen nogmaals 
krijgen toegediend. Ook zullen de 
ouders het doopschelpje waarmee hun 
kind is gedoopt mee naar huis krijgen. 
De viering wordt opgeluisterd door ons 
kinderkoor ‘Little Stars’.
 
Namens de doopwerkgroep,  
Dennis van der Meer

Nieuws vanuit de werkgroep 
kinderkerk

Kindje Wiegen
Op tweede kerstdag was er kindje 
wiegen in de Mariakerk. We waren blij 
dat er 40 kinderen met hun ouder(s) of 
opa en oma zijn geweest om dit met ons 

Kindje Wiegen



mee te vieren. Nadat het kerstverhaal 
was verteld en uitgebeeld met een pop-
penkast hebben we onder begeleiding 
van Eric Bakker op de gitaar enkele 
liedjes gezongen. Als afsluiting konden 
de kinderen hun eigen kerststal maken.
We willen iedereen bedanken die hier-
aan heeft mee geholpen.

Kindervieringen
Er zijn nieuwe data gepland voor de 
kinderkringvieringen. Dit zijn zondag 
29 januari, 19 maart en op 21 mei. De 
thema’s zullen via de nieuwsbrieven van 
de scholen of via een persoonlijke uit-
nodiging bekend gemaakt worden. Wilt 
u voor uw kinderen een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen, mail dan even 
naar familievieringen@hotmail.com.

Joze Koot, (071) 331 82 75

Maria Lichtmis
Op donderdagavond 2 februari vie-
ren we in de Petruskerk het hoogfeest 
van de ‘Presentatie van de Heer’, ofwel: 
Maria Lichtmis. Elders in Samenstro-
men geef ik al meer uitleg over dit feest 
waarmee de kersttijd nu echt ten einde 
komt. Die avond, 2 februari, is er om 
19:00 uur een eucharistieviering in de 
Petruskerk met begeleiding van Jonge-
renkoor Faith. Van harte welkom!

pastoor Jack Glas

Uw huis laten zegenen?
In het nieuwe jaar werden er na de 
viering ‘huiszegens’ uitgedeeld: een 
gekleurd blad met daarop de tekst: 
“Christus Mansionem Benedicat” ofwel: 
Christus zegene dit huis. Deze ‘zegen’ 
kan in huis worden opgehangen als 
teken van Gods zegen voor ons en de 
plaatsen waar wij wonen. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid 
om uw huis te laten zegenen in een kort 
ritueel. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als 
u verhuisd bent of om een andere reden 
Gods zegen over uw huis wilt vragen. 
Zoals bij iedere zegen gaat het niet 
zozeer om het zegenen van een object, 
het gaat om het vragen van Gods zegen 
voor de mensen die er gebruik van ma-
ken. In het geval van een huis dus om 
uzelf en uw huisgenoten. 

  
- Lief en leed -

Gedoopt
Nadine en Anouk van Leeuwen 
dochters van John en Barbara van Leeuwen-Allard

Overleden
22 november Hendrikus Balthazar Gerardus Bakker  94 jaar
24 november Aloysius Damianus Dobbe  78 jaar
26 november Simon Josefus van der Willik  91 jaar
4 december Adriana Johanna Lubbe-Zandvliet  90 jaar
6 december Cornelia Turk-Zoet  78 jaar
12 december Petrus Theodorus Theresia van Klink  78 jaar
17 december Johannes Gerardus Maria van Klink  62 jaar
20 december Alphonsus Maria van den Boogaard  83 jaar
1 januari  Sophia Adriana Catharina Straathof-Langeveld  75 jaar
4 januari  Maria Arnolda van Veen-Bloem  85 jaar
9 januari  Quirina Wilhelmina Geertrudis Lek-Koot  76 jaar
12 januari Petrus Gerardus Wilhelmus Bouwmeester  72 jaar
12 januari Theodora Anna Koek-Wesselman  89 jaar
13 januari Cornelis Hubertus Maria Bouwmeester  80 jaar

Als u geïnteresseerd bent, kunt u con-
tact opnemen met het secretariaat van 
de Petruskerk of mijzelf.

pastoor Jack Glas

Doordeweekse vieringen  
in februari
Petruskerk: iedere dinsdag en don-
derdag om 9.00 uur met uitzondering 

van dinsdag 2 en 18 februari en iedere 
woensdag om 7.00 uur
Gogherweide: iedere vrijdag om  
9.30 uur
Zorgcentrum Jacobus: iedere zaterdag 
om 16.00 uur met uitzondering van 4 
februari. Woensdag 1 februari om 10.30 
is er een oecumenische dienst.

H. Franciscus parochie   

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Liefdevolle God,

onze verwachtingen komen soms niet uit.
Daarover kunnen we teleurgesteld zijn, 
we zagen het zo anders voor ons. 
Leer ons dan hoe we eigen verwachtingen 
kunnen relativeren, 
in het licht kunnen zien,
van de ander of van U. 
Geef dat wij ons kunnen openstellen voor 
andere ervaringen.  
Dat wij tegen elke verwachting in, 
dichtbij onszelf blijven en 
daarin bij U, 
Amen 
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Clara & Franciscus federatie 

Omzien naar elkaar

Wat gaat de tijd toch snel. Zo ben je als werkgroepen Missie, 
Ontwikkeling en Vrede bezig met een Adventsactie voor Rwanda 
in 2016,  zo werk  je al weer aan de voorbereidingen van de Vas-
tenactie voor El Salvador 2017.

Wat gebeurde er ook weer met die actie voor Rwanda? O ja, we 
hadden een middag in Hoogmade. Het bijzondere hieraan was 
dat dit de eerste keer was dat alle MOV-groepen uit de federatie 
gezamenlijk een activiteit hebben georganiseerd. Op zich al een 
prestatie. Naast allerlei activiteiten over het Adventsproject voor 
straatkinderenopvang in Rwanda, waaronder de presentatie van 
het project door Johannes en Miriam Witt, waren ook de project-
houders uitgenodigd van ‘Dara Europe’, het Adventsproject van 
vorig jaar, over Cambodja.

We zagen er met eigen ogen wat onze financiële bijdrage uit 
2015 al voor concrete effecten heeft gehad. Zulke projecten 
zijn dus niet als die gevreesde druppel op een gloeiende plaat. 
Er verandert werkelijk iets in positieve zin voor veel mensen, in 
dit geval in Cambodja. We bedanken alle aanwezigen voor hun 
bijdrage aan deze bijzondere Rwandese middag. We hopen in 
de toekomst meer van dergelijke federatieve activiteiten voor een 
Advents- of Vastenactieproject te mogen organiseren binnen één 
van onze kernen.

Federatieve MOV-werkgroep

Een mooi begin van het nieuwe jaar

Namens Stichting Leergeld Haarlemmermeer mochten wij op 3 
januari een cheque van de Clara & Franciscus Federatie  in  
ontvangst nemen. En wat een mooi bedrag: € 3.443,52! 

Dit geld is opgehaald tijdens de collecte in het Weekend van 
de Diaconie 2016 en het betekent voor ons dat we nog meer 

kinderen die in armoede opgroeien kunnen helpen om mee te 
doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Want dat is wat 
onze stichting wil bereiken, dat ook die kinderen kunnen leren 
zwemmen, mee mogen op schoolreis, lid kunnen worden van 
een sportvereniging en een fiets hebben om naar school te gaan. 
Deze kinderen willen we niet aan de zijlijn laten staan. Ons motto 
is “Nu meedoen is later meetellen”.

Wij willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor deze royale gift!

Marjon Hansen (ambassadeur)
Pauline Visser (secretaris)
www.meerleergeld.nl

Oriëntatiedag Vronesteyn 
26 maart 2017
Voor wie erover denkt priester of diaken te worden 
Zondag 26 maart staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het 
Voorburgse huis aan de Vliet  ontvangt die dag belangstellenden 
die nadenken over hun plaats in de kerk.
Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet 
wat daar allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het 
diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt. 
Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat 
je roeping voelt, maar...

Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector 
van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal 
(een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en na-
tuurlijk bij de studenten. Je krijgt informatie over het opleidings-
traject, de studie, de geestelijke vorming, stages.
Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar 
de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer. 
De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je 
vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboe-
ken laten zien.

Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle 
ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de 
belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degenen 
die mee willen weten over het diakenschap.
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten 
lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je 
komt? Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.
Graag tot ziens!

Rector Walter Broeders
tel. (070) 387 38 04 of ( 06) 27 14 01 17
e-mail: w.broeders@bisdomrotterdam.nl
adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

Alle MOV-werkgroepen van de  
federatie werken samen

26
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Carnaval

Vorig jaar verkleedde ik me als ridder 
en mijn zusje was een prinses.
Maar dit jaar wil ik alleen een zwart masker 
waarmee je mijn ogen niet ziet.
Ik kan alles zien en niemand ziet mij.
Iedereen doet gek en vrolijk.
Ze dansen op de muziek.
Ze eten en drinken en lachen.
Ze gaan helemaal uit hun bol.
Ik doe mee, laat me gaan 
en denk nergens meer aan.
Morgen denken we weer aan wat moet, 
aan zorgen en problemen.
God, zie je hoe gek we doen?
Lach met ons mee!

Vastentijd

Op 1 maart, de dag na carnaval, begint de 40-dagentijd, dit wordt ook wel de vasten-
periode genoemd. Deze duurt tot en met zaterdag 15 april. Iedereen die vast, heeft 
daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of 
geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen 
kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, 
na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander. Heb jij al nagedacht 
over hoe je de vastenperiode wilt doorbrengen? Misschien breng je anderen wel op 
goede ideeën? We zijn erg benieuwd. Wil je hier iets over vertellen? Stuur dan een 
mailtje naar: samenstromenspraakwater@gmail.com en misschien krijg je dan wel 
een leuke beloning… 
 (kerkinactie.nl)

Materiaal voor de  
40-dagentijd

Make a difference, actief naar Pasen. 
49 eenvoudige acties om bij stil te staan in de 
veertigdagentijd. Doe mee en daag 
anderen uit! Voor kinderen, tieners en jongeren die 
met God willen leven- met lef. 

 (www.samueladvies.nl)

Geloofsvraag 

Hoe lang duurt de 40-dagentijd?
De eerste dag van volgende maand 
is Aswoensdag. Dit is een officiële 
vastendag waarmee de voorberei-
dingstijd voor Pasen begint. In de 
kerken kunnen parochianen dan het 
‘askruisje’ krijgen. Dit kruisje op  
ons voorhoofd herinnert ons aan 
de bijzondere tijd die dan begint. 
Pasen is het grote feest waarin we 
vieren dat Jezus op is gestaan uit 
het graf. Juist omdat dit zo bijzon-
der is, nemen we alle tijd om ernaar 
toe te leven en de dagen af te tellen.
Die tijd noemen we de ‘vastentijd’ 
of ‘veertigdagentijd’. Het zijn de 
veertig dagen waarin we proberen 
meer tijd te hebben voor God en 
voor de mensen om ons heen. Heel 
praktisch: bid eens wat vaker en 
probeer anderen extra te helpen. 
Het ‘vasten’ (minder of eenvoudi-
ger eten) of op een andere manier 
eenvoudiger te leven, kan daarbij 
helpen. Al is het maar door ons aan 
die opdracht te herinneren. 
Veertig dagen dus… of niet? Klopt 
dat wel? Als we tellen van As-
woensdag tot Pasen komen we 
namelijk uit op 46, helemaal geen 
40… Waarom?
De reden is dat we elke zondag 
het paasfeest al in het klein vieren. 
Daarom is het meevieren op zondag 
(of de avond ervoor) ook zo belang-
rijk. En bij het vieren van Pasen past 
het niet om te vasten. De zondagen 
doen dus niet mee in de veertigda-
gentijd, op de zondag hebben we 
even pauze!

Voor iedereen een goede veertig-
dagentijd toegewenst!

Pastoor Jack Glas

(Uit: Hoor je wat ik zeg – nieuwe kindergebeden)
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Algemeen
Clara & Franciscus federatie 

Actie Kerkbalans

Aan het begin van elk jaar start de actie ‘KERKBALANS’.
Het is eigenlijk niet nodig u te vertellen hoe belangrijk het is dat 
deze actie wordt gehouden. Want met het geld dat de parochia-
nen bijeenbrengen in de actie ‘KERKBALANS’ zijn de parochie-
kernen, de plaatselijke geloofsgemeenschappen, in staat om de 
vele taken die moeten worden verricht uit te voeren. Goed om te 
weten dat uw bijdrage aan de actie in uw eigen parochiegemeen-
schap wordt besteed.  Door intensief samen te werken binnen de 
Clara en Franciscusfederatie slagen we er in het geld efficiënt en 
economisch goed te besteden.

Misschien aardig om een overzicht te geven waar het geld dat 
nodig is vandaan komt.
Inkomsten van onze kerken binnen de federatie in % van het 
totaal aan ’bijdragen parochianen’ op de begroting:

actie ’KERKBALANS’  53%
uitvaart / huwelijk e.d.   22%
collecten                  21%
giften en overige acties    4%

U ziet hoe belangrijk het is dat u bijdraagt aan de actie ’KERK-
BALANS’. Meer dan de helft van het benodigde geld wordt hier 
bijeengebracht. 
Hierdoor zijn we in staat de kosten te betalen van onze vieringen, 
het behoud en onderhoud van onze kerkgebouwen, verwarming, 
verlichting, verzekeringen, onderhoud aan de parochiële begraaf-
plaatsen en niet te vergeten alle personele lasten van voorgan-
gers e.d. Dit is maar een greep uit de vele kosten die gemaakt 
worden om onze geloofsgemeenschap in stand te houden.

We mogen ons realiseren dat we deel uitmaken van een rijke 
traditie die al lang bestaat. Willen we die traditie voortzetten en 
er voor zorgen dat er na ons ook nog bloeiende geloofsgemeen-
schappen zijn, dan mogen we daar nu met goede voornemens 
aan het begin van het jaar een daad stellen. Elke bijdrage, hoe 
groot of hoe klein ook, helpt mee. Alvast hartelijk dank voor uw 
gave.
In de loop van het jaar zal ik u graag informeren over het verloop 
van de actie in 2017.
Vriendelijke groet, ook namens allen die zich inzetten voor de 
actie ’KERKBALANS’.

Gert van den Berg, 
penningmeester Clara en Franciscusfederatie

Hoe vind je het nu in de parochie?

Nu ik twee maanden bij u aan het werk ben, wordt die vraag mij 
steeds gesteld. Nou, het is absoluut niet saai! Ik heb mij geen 
moment verveeld. Zo rijd ik heel wat af in de parochie langs de 
N207. Die heb ik vroeger ook vaak gebruikt, maar zonder iets 
te weten van al de verschillende parochies. Ik begin dat steeds 
meer te ontdekken. De kerkgebouwen zijn verschillend, maar ook 
de geloofsgemeenschappen die er samenkomen. En iedere kern 
heeft zijn eigen geschiedenis. Ik heb al heel wat gehoord over 
bouwpastoors of herders van korter geleden.

En dan al die vrijwilligers die samen hard aan de kerk werken. Ik 
heb daar diep respect voor. Wij pastores zijn vaak een rondrei-
zend gezelschap, we leggen even aan en moeten weer verder 
trekken, maar u bent de constante factor ter plekke. Overal 
waar ik kwam, werd ik warm ontvangen – en dat voelt goed. 
Eigenlijk is er maar één ding wat ik moeilijk vind; dat ik (nog) niet 
altijd weet wie u bent. Als u mij belt of mailt, wilt u dan ook even 
zeggen vanwaar u bent en van welke werkgroep? Dan kan ik u 
plaatsen in ons RK Groene Hart.

Pastor Heleen van de Reep

Dank voor alle kerstwensen!

Als leden van het pastoraal team mochten we ook dit jaar weer 
vele kerst- en nieuwjaarswensen van u ontvangen.
Het is ieder jaar weer mooi om deze wensen te ontvangen. Aan 
de ene kant waarderen we de wensen zelf, aan de andere kant 
ervaren we het ook als een blijk van steun in deze drukke tijd.
Vanwege het grote aantal gaat het ons helaas niet lukken om een 
ieder persoonlijk te bedanken. Vanaf deze plek wil ik dat daarom 
centraal doen, namens het hele team: onze hartelijke dank!

Pastoor Jack Glas

Stille Omgang afdeling Zevenhoven 

Ieder jaar lopen duizenden mensen de Stille Omgang, een stille 
tocht door het centrum van Amsterdam. De omgang staat in het 
teken van de herdenking van het Mirakel van Amsterdam. Ook 
dit jaar mogen wij weer deelnemen aan deze tocht. De Stille 
Omgang wordt dit jaar gelopen in de nacht van zaterdag 18 op 
19 maart.
De intentie van dit jaar is: Voor U in ootmoed, met U in geloof, in 
U in stilte.
Ook de mensen uit andere parochies kunnen zich bij ons aan-
sluiten, zij worden van harte uitgenodigd. Op zaterdag 18 maart 
beginnen wij om 20.15 uur met een kort Lof in de Parochiekerk 
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H. Johannes Geboorte, Noordeinde 28 in Zevenhoven.  
Daarna gaan wij met de bus naar Amsterdam.

Namens het bestuur:
Mw. B. de Bruin, Hertog Albrechtstraat 65, tel. (0172) 85 45 52
Hr. G. Wieman, Zuideinde 28, tel. (0172) 53 94 64
Hr. P. van Veen, Noordeinde 3, tel. (0172) 53 71 18

Wereldgebedsdag 3 maart 2017

Dit jaar hopen we met de gezamenlijke kerken van Zevenhoven 
en Ter Aar de jaarlijkse Wereldgebedsdag te vieren. Wereldwijd 
bidden geeft kracht en nieuwe energie. Elk jaar staat er een 
ander land centraal en zo willen we dit jaar te bidden voor de 
Filippijnen.

Na jarenlange prettige samenwerking met het koor Nooit  
Alleen, heeft dit koor nu aangegeven te willen stoppen. Ook onze 
voorbereidingsgroep dacht aan stoppen gezien de afnemende 
belangstelling, totdat er een telefoontje kwam uit Zevenhoven 
met de vraag of we open staan voor samenwerking! Uiteraard 
doen we dat en krijgen ook de PKN-kerk en de RK-kerk uit  
Zevenhoven een uitnodiging! We hopen op enthousiaste  
mensen uit beide dorpen.

Voor 3 maart a.s. vragen we enkele zangers, zangeressen om 
samen met Huug Vis, organist en musicus, de liederen voor te 

bereiden, zodat het ook muzikaal weer een mooie dienst wordt. 
Dat hoeft u niet veel tijd te kosten. Na afloop van de dienst kunt 
u producten kopen van de Wereldwinkel en is er koffie of thee.

Samenvattend Wereldgebedsdag:
Thema:   Eerlijk!?
Gebedsdoel: De Filippijnen
Wanneer: 3 maart
Waar:  Gereformeerde kerk Ter Aar (bij de brug)
Tijd:  19.30 uur
Collecte:  Ondersteuning van de Filippijnen  
   op diverse fronten
Gevraagd: Zangers en zangeressen, aanmelden bij  
   Truida Stegeman, tel. (0172) 60 39 56 of  
   truidas@xs4all.nl
Meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl

Meld u aan, dan maken we er  
samen een mooie dienst van!

De voorbereidingsgroep WGD

Stille Omgang in Amsterdam

In de Sporen van Maarten Luther

Enkele maanden geleden zijn wij gestart met de voor-
bereiding van onze speciale themareis “In de Sporen 
van Maarten Luther”. Met veel plezier kan ik u meede-
len dat deze reis definitief doorgaat. Er kan echter nog 
worden ingeschreven en ik nodig u dan ook uit om aan 
deze reis deel te nemen.

De ingrediënten van deze reis zijn: 
• Bezoek aan het geboortehuis en sterfhuis van  

Maarten Luther in Eisleben
• Bezoek aan de Wartburg in Eisenach
• Bezoek aan de Slotkerk en de Stadtkirche in  

Wittenberg
• Bezoek aan het Augustinerklooster en de Dom in 

Erfurt
• Lezing over Luther en zijn reformatie, door Klaas  

Touwen, Luthers predikant in Arnhem
• Bezoek concert Johannes Passion in de Petrikirche 

Leipzig

Indien gewenst zenden wij u per post een brochure toe. 
Wilt u ons in dat geval uw postadres mailen?Verdere 
informatie en het volledige reisprogramma kunt u vin-
den op onze site www.icproductions.nl/themareizen/
in-de-sporen-van-maarten-luther.
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Uitzendingen  
kerkradio H. Clara

Zaterdags om 19.00 uur

Aarlanderveen, Langeraar, 

Nieuwkoop

HH. Petrus- & Pauluskerk 
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
28 januari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• H. Vormsel
• Th. Kremer csj + M. Hoogenbosch 

zaterdag  
28 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

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

zondag  
29 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche (na de viering koffie)
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Flos Campi
• Kinderzegen (na de viering koffie)
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

geen viering  
(verplaatst naar zaterdag i.v.m.  
H. Vormsel)
  

zondag  
29 januari

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

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Samenzang/Cantors
• A. van Aarle  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse  

donderdag  
2 februari  
Maria Lichtmis

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Na de viering koffiedrinken
• J. Glas

donderdag  
2 februari  
Maria Lichtmis

Doordeweekse viering vervalt 
(i.v.m. vieringen in Nieuwkoop en 
Roelofarendsveen)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• B. Bosma

zaterdag  
4 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. Bosma 

18.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Na de viering stamppotmaaltijd voor 

de vrijwilligers
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Samenzang
• Om 12.00 uur peuter- & kleuter-

viering met kinderzegen en lunch
• Parochiaan 

zaterdag  
4 februari

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

zondag 
5 februari

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Cantorij
• Kinderzegen/Kinderkerk
• H. van de Reep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

zondag 
5 februari

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

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

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• LOSZ
• Jeugdviering met kinderzegen  

(na de viering koffie en limonade)
• A. van Aarle

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Inspiratie
• M. Hoogenbosch 

zaterdag  
11 februari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Caecilia
• Parochiaan 

zaterdag  
11 februari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider 

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

zondag  
12 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Zegening bruidsparen
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Arti
• Kinderwoorddienst (om 13.00 uur 

viering met de kinderzegen)
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Cantabo
• A. van Aarle  

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

zondag  
12 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• Ankerviering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Enjoy
• Gebedsleider 

zaterdag  
18 februari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Lords Voice
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Th. van Steekelenburg 

zaterdag  
18 februari

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

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Joy
• A. van Aarle  

zondag  
19 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Ankerviering (crèche, na de  

viering koffie)
• B. Bosma  

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Andante
• A. van Aarle  

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

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

zondag  
19 februari

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

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Little Stars
• Kinderzegen
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Dameskoor OA
• A. van Aarle

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Samenzang
• H. van de Reep 

zaterdag  
25 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• De Horizon
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

zaterdag  
25 februari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch  

zondag  
26 februari

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

zondag  
26 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• 100-jarig jubileum Begrafenisvereni-

ging St. Barbara (koffie na de viering)
• B. Bosma 

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

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Dameskoor OA
• Gebedsleider 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse 

woensdag 
1 maart 
Aswoensdag

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Andante
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Canta Libre
• M. Hoogenbosch 

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

woensdag 
1 maart 
Aswoensdag

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Gemengd Koor RW
• A. van Aarle 

9.30 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Nostalgie
• M. Hoogenbosch 

zaterdag  
4 maart  
1ste 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg 

zaterdag  
4 maart
1ste 40 Dagen

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

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

zondag  
5 maart  
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Waïmbaji
• M. Hoogenbosch 

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

zondag  
5 maart 
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Gezinsviering
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas 

wekelijks Iedere woensdag een viering  
om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering  
om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur

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

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur (behalve eens in de  
vier weken)

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

Uitzendingen  
kerkradio 

Alle vieringen via 

www.kerkomroep.nl 

of via de lokale 

radiouitzendingen

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

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

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

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



ROOSTER             H. CLARA PAROCHIEFEBRUARI 2017

Uitzendingen 
kerkradio
H. Franciscus

Zondags om  

10.00 uur

HH. Petrus- & Pauluskerk 
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
28 januari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• H. Vormsel
• Th. Kremer csj + M. Hoogenbosch 

zaterdag  
28 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

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

zondag  
29 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche (na de viering koffie)
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Flos Campi
• Kinderzegen (na de viering koffie)
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

geen viering  
(verplaatst naar zaterdag i.v.m.  
H. Vormsel)
  

zondag  
29 januari

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

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Samenzang/Cantors
• A. van Aarle  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse  

donderdag  
2 februari  
Maria Lichtmis

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Na de viering koffiedrinken
• J. Glas

donderdag  
2 februari  
Maria Lichtmis

Doordeweekse viering vervalt 
(i.v.m. vieringen in Nieuwkoop en 
Roelofarendsveen)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• B. Bosma

zaterdag  
4 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. Bosma 

18.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Na de viering stamppotmaaltijd voor 

de vrijwilligers
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Samenzang
• Om 12.00 uur peuter- & kleuter-

viering met kinderzegen en lunch
• Parochiaan 

zaterdag  
4 februari

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

zondag 
5 februari

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Cantorij
• Kinderzegen/Kinderkerk
• H. van de Reep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

zondag 
5 februari

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

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

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• LOSZ
• Jeugdviering met kinderzegen  

(na de viering koffie en limonade)
• A. van Aarle

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Inspiratie
• M. Hoogenbosch 

zaterdag  
11 februari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Caecilia
• Parochiaan 

zaterdag  
11 februari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider 

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

zondag  
12 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Zegening bruidsparen
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Arti
• Kinderwoorddienst (om 13.00 uur 

viering met de kinderzegen)
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Cantabo
• A. van Aarle  

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

zondag  
12 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• Ankerviering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Enjoy
• Gebedsleider 

zaterdag  
18 februari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Lords Voice
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Th. van Steekelenburg 

zaterdag  
18 februari

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

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Joy
• A. van Aarle  

zondag  
19 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Ankerviering (crèche, na de  

viering koffie)
• B. Bosma  

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Andante
• A. van Aarle  

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

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

zondag  
19 februari

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

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Little Stars
• Kinderzegen
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Dameskoor OA
• A. van Aarle

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Samenzang
• H. van de Reep 

zaterdag  
25 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• De Horizon
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

zaterdag  
25 februari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch  

zondag  
26 februari

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

zondag  
26 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• 100-jarig jubileum Begrafenisvereni-

ging St. Barbara (koffie na de viering)
• B. Bosma 

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

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Dameskoor OA
• Gebedsleider 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse 

woensdag 
1 maart 
Aswoensdag

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Andante
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Canta Libre
• M. Hoogenbosch 

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

woensdag 
1 maart 
Aswoensdag

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Gemengd Koor RW
• A. van Aarle 

9.30 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Nostalgie
• M. Hoogenbosch 

zaterdag  
4 maart  
1ste 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg 

zaterdag  
4 maart
1ste 40 Dagen

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

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

zondag  
5 maart  
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Waïmbaji
• M. Hoogenbosch 

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

zondag  
5 maart 
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Gezinsviering
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas 

wekelijks Iedere woensdag een viering  
om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering  
om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur

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

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur (behalve eens in de  
vier weken)

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



FEBRUARI 2017 H. FRANCISCUS PAROCHIE
HH. Petrus- & Pauluskerk 
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
28 januari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• H. Vormsel
• Th. Kremer csj + M. Hoogenbosch 

zaterdag  
28 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

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

zondag  
29 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche (na de viering koffie)
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Flos Campi
• Kinderzegen (na de viering koffie)
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

geen viering  
(verplaatst naar zaterdag i.v.m.  
H. Vormsel)
  

zondag  
29 januari

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

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Samenzang/Cantors
• A. van Aarle  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse  

donderdag  
2 februari  
Maria Lichtmis

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Na de viering koffiedrinken
• J. Glas

donderdag  
2 februari  
Maria Lichtmis

Doordeweekse viering vervalt 
(i.v.m. vieringen in Nieuwkoop en 
Roelofarendsveen)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• B. Bosma

zaterdag  
4 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. Bosma 

18.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Na de viering stamppotmaaltijd voor 

de vrijwilligers
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Samenzang
• Om 12.00 uur peuter- & kleuter-

viering met kinderzegen en lunch
• Parochiaan 

zaterdag  
4 februari

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

zondag 
5 februari

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Cantorij
• Kinderzegen/Kinderkerk
• H. van de Reep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

zondag 
5 februari

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

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

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• LOSZ
• Jeugdviering met kinderzegen  

(na de viering koffie en limonade)
• A. van Aarle

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Inspiratie
• M. Hoogenbosch 

zaterdag  
11 februari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Caecilia
• Parochiaan 

zaterdag  
11 februari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider 

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

zondag  
12 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Zegening bruidsparen
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Arti
• Kinderwoorddienst (om 13.00 uur 

viering met de kinderzegen)
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Cantabo
• A. van Aarle  

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

zondag  
12 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• Ankerviering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Enjoy
• Gebedsleider 

zaterdag  
18 februari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Lords Voice
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Th. van Steekelenburg 

zaterdag  
18 februari

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

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Joy
• A. van Aarle  

zondag  
19 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Ankerviering (crèche, na de  

viering koffie)
• B. Bosma  

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Andante
• A. van Aarle  

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

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

zondag  
19 februari

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

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Little Stars
• Kinderzegen
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Dameskoor OA
• A. van Aarle

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Samenzang
• H. van de Reep 

zaterdag  
25 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• De Horizon
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

zaterdag  
25 februari

19.00 uur
• Woord- en Communieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch  

zondag  
26 februari

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

zondag  
26 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• 100-jarig jubileum Begrafenisvereni-

ging St. Barbara (koffie na de viering)
• B. Bosma 

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

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Dameskoor OA
• Gebedsleider 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Velthuyse 

woensdag 
1 maart 
Aswoensdag

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Andante
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Canta Libre
• M. Hoogenbosch 

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

woensdag 
1 maart 
Aswoensdag

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Gemengd Koor RW
• A. van Aarle 

9.30 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Nostalgie
• M. Hoogenbosch 

zaterdag  
4 maart  
1ste 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg 

zaterdag  
4 maart
1ste 40 Dagen

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

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

zondag  
5 maart  
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Woord- en Communieviering
• Waïmbaji
• M. Hoogenbosch 

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

zondag  
5 maart 
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Gezinsviering
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas 

wekelijks Iedere woensdag een viering  
om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering  
om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur

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

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur (behalve eens in de  
vier weken)

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
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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

Redactie
Samenstromen is een uitgave van 
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara 
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,  
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met  
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;  
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en 
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;  
Rijpwetering/Oud Ade.

Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 11.105 exemplaren.
Centrale redactie: 
Anja Niemöller-van Bentum, Harry Veenman, 
Sonja van Smoorenburg-Kuijf, Bep Verdel en 
Marieke van Gelderen. 

Redactieadres: via de locale kerkkernredacties.
Overkoepelend naar: samenstromen@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor  
om te lange teksten in te korten.

Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop

Kopij nr. 2  (maart 2017) kunt u uiterlijk op  
13 februari aanleveren bij uw lokale redactie.  
Het blad verschijnt omstreeks 3 maart.

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

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

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

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

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

Noorden - H. Martinuskerk -
Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97  
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. (0172) 40 81 28
wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.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
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe 
Wetering - H. Petruskerk -   
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19  
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. (071) 331 09 40
di., do. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. (071) 331 21 90
bepverdel@ziggo.nl

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

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

Rijpwetering/Oud Ade 
- O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk -
Pastoor van der Plaatstraat 17, 
2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37 
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. 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
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. (071) 501 82 19
Parochiekernredactie: via secretariaat

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara  H. Franciscus
06 118 533 52 06 254 473 48
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jONgerEn
Moeder-Dochter weekend
Hoe goed is het om tijd voor elkaar te nemen? De Broeders 
van Sint Jan organiseren een speciaal weekend voor moeders 
en hun dochters. Dit weekend staat in het teken van elkaar 
beter te ontdekken en waarderen. Naast momenten van 
gezelligheid, van ontmoeten en delen, zullen wij verdieping 
zoeken in het verlengde van de afgelopen jaren. 
Zr. Claire Theophane (Apostolische zusters van Sint Jan) en 
broeder Johannes-Pio zullen de geestelijke input verzorgen.

Praktische informatie
Datum: 11-12 maart 2017
Leeftijd: moeders en hun dochters (20+ jaar oud)
Locatie: Oude Molstraat 35, Utrecht
Kosten: € 45,- per persoon
Inschrijven via www.stjan.org

Christelijk films en series op Netflix
Ben jij ook zo gek op Netflix? Wist je dat er ook Christelijke 
films en series te zien zijn? Het is wel even zoeken. Hier een 
aantal kijktips!

Serie The Bible
De dramaserie vertelt het verhaal 
van het Oude en Nieuwe Testa-
ment met gebruikmaking van de 
nieuwste film- en animatietech-
nieken. De makers bleven bij 
het maken van de serie zo dicht 
mogelijk bij de tekst van de Bijbel: 
Noachs ark, de tocht van het volk 
Israël door de woestijn, de veld-

slagen van koning David, de geboorte van Jezus en zijn lijden 
en sterven.

Serie A.D. Kingdom and Empire
Na de dood van Jezus Christus ver-
kondigen zijn discipelen het nieuws van 
zijn sterven. Onder anderen Paulus, 
Petrus en Filippus zorgen ervoor dat het 
christendom groter en groter wordt en 
zich langzaam over de wereld begint uit 
te spreiden. Het Romeinse rijk zorgt er 
echter voor dat de verkondiging van het 
evangelie niet zonder slag of stoot gaat.

Film Letters from Mother Teresa
Danghram, India, 2003. Een auto snelt over achterafstraat-
jes met achter het stuur vader Benjamin Praagh, de man die 
door het Vaticaan is aangewezen om de heiligverklaring van 
Moeder Theresa te bepleiten. Hij snelt naar het doodsbed van 

Agenda   

3 februari:  Solid Friends in Noorden

3 februari:  Rock Solid in Aarlanderveen

5 februari:  Jongerengroep in Aarlanderveen

17 februari: Rock Solid in Noorden

17 februari: Rock Solid in Aarlanderveen

Monica Beshra, wiens door 
Moeder Theresa geheelde tu-
mor één van de twee vereiste 
wonderen betreft die beno-
digd zijn voor haar heiligver-
klaring. Later gaat hij naar 

vader 
Celeste van Exem, 
een vriend en spiritueel adviseur voor 
Moeder Theresa. Hij heeft veertig 
jaar met haar gecorrespondeerd en de 
brieven scheppen een beeld over 
Moeder Theresa en haar motieven  
en angsten.

Film Soul Surfer
Soul Surfer vertelt het waargebeurde 
verhaal van de jonge surfster Bethany Ha-
milton, die haar arm bij een aanval van een 
haai verloor. Ze vocht moedig terug en te-
gen alle verwachtingen in werd ze opnieuw 
kampioen. Ze werd een bron van inspiratie 
voor miljoenen mensen wereldwijd door 
haar onwrikbare doorzettingsvermogen en 
haar onaangetaste vertrouwen.

Film Unconditional
Samantha Crawford leidt een sprookjesleven: ze is geluk-
kig getrouwd, ze woont op een ranch waar ze haal lieve-
lingspaard houdt en de verhalen uit haar 
kindertijd die ze vertelde en illustreerde, 
zijn gepubliceerde boeken geworden. 
Maar als haar man wordt gedood in een 
zinloze daad van geweld, verliest Sam 
haar geloof en de wil om verder te le-
ven. Een ontmoeting met twee kinderen 
leidt tot een hereniging met Joe, haar 
oudste vriend. Ook vindt ze steun in het 
geloof.

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


