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Vastenactieproject San Salvador



Als deze nieuwe editie van Samenstromen op uw deurmat valt dan hebben we de  Veertigdagentijd bijna achter de rug. In vele 
parochiekernen is er een vastenactiemaaltijd georganiseerd en er is geld op gehaald voor ‘Eilanden van hoop’ in El Salvador, het doel van ons 
vastenactieproject. Nu maken we ons op voor de Pasen, het feest van de verrijzenis van Jezus. Vandaar uit gaan we door naar Hemelvaart 
en Pinksteren. Bij de rubriek Algemeen kunt u alles lezen over de Pinksternoveen. Van 26 mei t/m 3 juni zijn er vieringen in diverse 
parochiekernen en eindigt de route in onze H. Adrianuskerk in Langeraar. Onze kerkgemeenschap bruist van allerlei activiteiten en mooie 
vieringen, wij hopen dat u dit ook zo voelt en dat we elkaar gaan ontmoeten. Samen zijn we kerk en houden wij ons geloof levendig!

Wij wensen u veel leesplezier en natuurlijk een Zalig Pasen.

De centrale redactie van deze maand: Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Harry Veenman.

Van de Redactie
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Het is een aardige gewoonte om bij gele-
genheid van een geboorte te trakteren op 
beschuit met muisjes. Ik sla dat nooit af 
want ze zijn lekker, vind ik.

Ik weet nog dat, toen mijn dochter gebo-
ren was, ik de hele school trakteerde op 
die lekkernij. 250 beschuiten met muisjes! 
Gelukkig had ik in die tijd al een aantal 
actieve ouders die altijd bereid waren 
op school bij van alles te assisteren en 
hoefde ik al die beschuiten niet in mijn 
eentje te smeren en uit te delen. Vlak 
vóór het speelkwartier begon, werden 
de beschuiten uitgedeeld in de klassen. 
Ik had toen een school in een ouderwets 
degelijk, maar ook gezellig, gebouw van 4 
verdiepingen. De vloeren waren toen nog 
van hout maar wel aan vervanging toe, 
want tussen de planken zaten flinke kieren 
en dat is op den  duur niet erg hygiënisch. 
Ik heb ze dus later laten vervangen door 
vrolijke kleuren zeil. De kinderen vonden 
de traktatie natuurlijk heerlijk en de uitde-
lers werden met gejuich begroet.

Tijdens het speelkwartier werd mij gemeld 
dat Percy, een Surinaams jongetje uit klas 
2 (groep 4 heet dat tegenwoordig) op de 
speelplaats ontbrak. Ik ging maar even 
kijken in de klas. En ja hoor daar was hij, 
kruipend over de grond. Ik bekeek eens 
goed wat hij aan het doen was. Hij was 
met zijn kleine vingertjes de muisjes, die 
in de kieren tussen de planken waren 
gevallen, er uit aan het peuteren om ze 
smakelijk op te eten. Hij had ze nog nooit 

geproefd, want hij kwam pas uit Suri-
name, en hij vond ze o zo lekker. Ondanks 
allerlei bezwaren van hygiënische aard 
heb ik hem het hele speelkwartier rustig 
laten doorgrazen.

Per slot van rekening aten de Joden in 
de woestijn ook dagelijks van de grond 
het door Jaweh gegeven manna. (Exodus 
16: 4-36) Bovendien mochten ze het niet 
bewaren in vertrouwen dat God hen de 
volgende dag weer zou voorzien.

Voor Percy was er geen verschil en bewa-
ren wilde hij het al helemaal niet.

Rob Aupers
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Wie kan de verrijzenis van Jezus begrij-
pen? Ik denk niemand, want het is een 
groot geloofsgeheim. Maar ieder Paas-
feest, zie je een stukje, valt er een ander 
licht op. En soms ontdek je in het leven 
zelf jouw toegang tot dit grote geluk.
Nedergedaald ter helle.

Jezus heeft geleden. Hij is letterlijk door 
een hel gegaan van angst en verlaten-
heid. Hij heeft zijn leven voor ons gege-
ven en is tot in de dood trouw gebleven 
aan God, uit liefde voor mensen. Of zoals 
onze geloofsbelijdenis het zegt: Hij is 
gestorven, gekruisigd en begraven. Hij 
nedergedaald ter helle.

Dat zijn grote woorden. Misschien dat 
een afbeelding meer laat zien van dit 
geheim. Het komt uit een Engels boek uit 
1240. Ik vind het een mooi en ontroerend 
afgebeeld. Het is een soort stripplaatje. 
Jezus  is afgedaald in het dodenrijk. Hij 
heeft, door zijn kruisdood, de dood teniet 
gedaan en het kwade overwonnen. Daar 
ligt de duivel gebonden op de grond, ge-
spiest door het kruis. En de bittere dood 
moet zijn buit prijsgeven.

Hij laat niet los

Uit de muil van de dood trekt Jezus men-
sen naar het leven toe, eerst Adam, dan 
Eva, en dan alle anderen. Op het eerste 
gezicht lijken ze op een rijtje kinderen 

uit de kinderopvang die elkaar niet kwijt 
mogen raken. Maar het bijzondere is hóe 
Jezus de mensen vastpakt. Niet bij de 
hand, maar bij de pols. Een hand kun 
je loslaten, maar als je bij de pols wordt 
gepakt, zit je stevig in Zijn greep. Want 
Jezus redt ons en Hij laat ons niet los. 
Wat wij ook doen, wij kunnen Hem niet 
ontgaan. Hij heeft niet tevergeefs voor 
ons geleden, om ons te winnen voor het 
onvergankelijk leven. 

Hij trekt je eruit

Misschien denkt u nu: dat is mooi voor 
de Middeleeuwen. Maar wat moet ik met 
zo’n oud beeld? Misschien toch meer 
dan u denkt. Ik kende een oudere man. 
Vroeger was hij door zijn strenge oma 
opgevoed. En nu zijn jaren gingen tellen, 
kreeg hij steeds nare dromen. Hij zag zijn 
oma die hem verwijtend toeriep: Jij, jij 
deugt niet, jij gaat naar de hel! Hij werd 
doodsbang wakker. Toch was hij zich 
van geen kwaad bewust. Maar sussende 

praatjes over hemel en hel hielpen niet 
echt. De droom kwam steeds terug. En 
steeds zat hij in de hel.

Totdat hij deze afbeelding kreeg met 
de opdracht: Zet hem dicht bij uw bed. 
En als u weer droomt en bang wakker 
wordt, knip dan uw nachtlichtje aan. Kijk 
naar dit beeld en zeg tegen uzelf: ‘Ik 
mag dan wel in de hel zitten, maar Jezus 
trekt mij eruit!’ Hij deed het en het hielp. 
Twee weken later kwam hij vertellen: ‘Het 
werkt. Jezus redt mij echt. Ik kan weer 
rustig slapen.’ Voor hem was het Pasen 
geworden. En dat veranderde alles; hoe 
hij leefde en hoe hij later stierf. 
Zo’n eigen ontdekking wens ik iedereen 
toe. Zalig Pasen.

Pastor Heleen van de Reep

OVERWEGING Pastoraal
Een veelzijdig geheim
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Verdieping
Voor Anker!  

In oktober vorig jaar kwamen de gezinnen 
voor de eerste keer naar de Ankerzondag, 
het catecheseproject dat we dit seizoen 
gestart zijn. Die eerste keer was iedereen 
aarzelend en voorzichtig en voor de vrijwilligers was het super-
spannend. In de loop van de maanden raakten we bij elkaar en 
het Anker steeds meer thuis. Nu, zes Ankerzondagen later, kij-
ken we terug. Wat werkte wel, wat werkte niet? Wat ging goed, 
wat kan beter? Op de 6e zondag deden we dat met de ouders 
en deze maand met alle vrijwilligers en als kernteam. Op basis 
van dat alles gaan we kijken hoe we in het volgende jaar verder 
kunnen gaan.

Namens het Anker-kernteam, pastor Marjo Hoogenbosch

De Goede Week

Een bijzondere week is het, die Goede Week (9-15 april). Deze 
hele week staat in het teken van Jezus die zijn weg naar het 
kruis is gegaan.
Palmzondag begint nog vrolijk: Jezus wordt met enthousiasme 
ingehaald in Jeruzalem. Hij wordt toegejuicht met palmtakken. 
Maar… daarna slaat de publieke opinie snel om: het ziet er 
slecht uit voor Jezus.
Op woensdagavond, de vooravond van Witte Donderdag, 
om 19.30 uur is de Chrisma-mis in de Kathedraal. Iedereen is 
welkom! Als bisdom komen we samen in de viering waarin de 
bisschop de heilige oliën wijdt en zegent.
Op Witte Donderdag zelf staat het laatste avondmaal centraal. 
Jezus geeft zichzelf in het brood en de wijn. Met daarbij een 
opdracht: blijft dit doen om mij te gedenken! En dat doen we 
iedere keer als we de eucharistie vieren, ook deze avond. Maar 
dat gaat niet zomaar. Voordat Jezus aan tafel ging, waste hij de 
voeten van zijn leerlingen als teken van dienstbaarheid.
Op Goede Vrijdag is traditioneel om 15.00 uur `s middags de 
Kruisweg. We vergezellen Jezus op zijn weg naar het kruis, 
langs elk van de 14 staties. `s Avonds is de Kruisverering en 
horen we het lijdensverhaal. We komen in stilte en gaan in stilte 
ook weer naar huis.

Stille Zaterdag is de laatste dag van de Goede Week. Het is stil, 
Jezus is in het graf. Maar dan… `s avonds is het groot feest! 
Jezus is niet dood, Hij leeft! Er is nieuw leven, er is weer licht!
Ik wens u een mooie en inspirerende Goede Week toe!

pastoor Jack Glas

Paaslied

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Huub Oosterhuis

Dit lied over Jezus is één van mijn lievelingsliederen. Kerstmis 
en Pasen worden er ineen gezongen! Het mysterie van Jezus 
komen én gaan. Oosterhuis doet dat met zinnen en woorden die 
het mysterie open houden. De Messias komt ‘tastend aan het 
licht’ en ‘onnaspeurbaar als de wind’ die niet te vangen is. 
Het is nog niet zo eenvoudig om te zeggen wie Jezus is. In het 
Nieuwe Testament getuigen de vier evangelisten van Hem. Alle 
vier doen ze dat in hun eigen woorden en beelden. 
In het spoor van het evangelie gebruikt Oosterhuis de beelden, 
vuur, ster, bron, woord, maar ook pijn. Het evangelie is geen 
sprookje, geen paradijselijk verhaal. Jezus volgen, Gods Woord 
doen, vráágt iets van je. Maar het brengt je wel tot een nieuwe 
wijze van mens-zijn, nieuw leven!

Pastor Marjo Hoogenbosch
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Clara & Franciscus federatie  

Vieren 

De paaskaars wordt tijdens de paaswake voor het eerst aan-
gestoken. De paaswake is de belangrijkste dienst binnen de 
katholieke kerk. Wij herdenken dat Jezus de dood heeft over-
wonnen en voor ons de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt. 
De dood heeft voor ons niet meer het laatste woord.
De paaskaars wordt aangestoken aan het paasvuur. Het paas-
vuur wordt buiten of ook wel in het portaal van de kerk aan-
gestoken en daarna gezegend. Nadat de paaskaars is aange-
stoken wordt deze de donkere kerk ingedragen. Het licht van 
de paaskaars verdrijft de donkerte van de kerk. De paaskaars 
symboliseert het licht van Jezus Christus, die volgens ons 
geloof het kwaad of het duister heeft overwonnen.
Wij laten in onze traditie de paaskaars vanaf de paaswake in 
elke viering branden tot en met de Eerste Pinksterdag, daarna 
wordt de kaars gedoofd. Daarna brandt de paaskaars tijdens 
alle belangrijke vieringen, zoals bijvoorbeeld bij huwelijken, 
dopen en uitvaarten.
De paaskaars valt vooral op door zijn grootte, sommige kaar-
sen zijn wel twee meter. De kaars is versierd met een kruis, de 
letters ‘alfa’ en ‘omega’, ofwel ‘het begin en het einde’, en het 
jaartal. Binnen de katholieke kerk worden er vijf ‘paasnagels’ 
of wierookkorrels aan toegevoegd, om de wonden van Jezus 
te symboliseren.

Bouke Bosma, pr.

De wijding en zegening van de  
3 oliën 

“Goedemiddag, mijn moeder wil graag de ziekenzalving”.
Bij het H. Vormsel wordt je met olie gezalfd.
Voordat Moniek, 21 jaar, gedoopt werd, kreeg zij in haar voor-
bereiding een zegen met olie. Olie in de kerk. Wij komen het af 
en toe tegen. Bij bijzondere momenten. Maar, wat is dat voor 
een olie? Waar komt die olie vandaan?

KALENDER APRIL 2017
2 april 10.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen TV-viering 

2 april 19.00 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Avond van Barmhartigheid

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

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

5 april 19.30 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif

9 april 15.00 & 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden The Passion, kaarten via de website

9 april 19.30 uur O.L.V. Hemelvaartkerk, Nieuwkoop Matthäus Passion: zie website

26 april 19.15 uur Ontmoetingskerk, Nieuwveen Oecumenisch Symposium

De paaskaars De kerk kent drie soorten oliën
De Chrisma-olie, de ziekenolie en de catechumenenolie. 
Deze oliën worden eens per jaar door de bisschop gewijd en 
gezegend. Dit gebeurt tijdens de pontificale (bisschop) mis in 
de kathedraal op de vooravond van Witte Donderdag. Deze 
Heilige Mis heet de Chrima-mis.
Alle drie de oliën hebben te maken met de Heilige Geest die 
ons leven verrijkt en versterkt, ook troostend. 

De Chrismaolie is misschien wel de belangrijkste olie van deze 
drie. Deze olie wordt gebruikt bij het Heilig Doopsel, het Heilig 
Vormsel en de wijdingen. Ook een kerkgebouw en een altaar 
worden met deze olie aangeraakt. Deze olie wordt gewijd 
en daarom mogen wij er op vertrouwen dat de Heilige Geest 
daadwerkelijk dat of diegene zal vervullen die met deze olie 
worden gezalfd. Daarbij duidt de zalving met deze olie aan, 
dat een mens of een gebouw Christus toebehoort.

De olie van de zieken is gezegende olie. Zij verwijst naar de 
Heilige Geest die in een gebed wordt afgesmeekt. Door de 
zalving met deze olie mag de gelovige zich gesterkt weten 
door de Heilige Geest die door Christus de Trooster en Helper 
wordt genoemd. Zo kan de zieke de laatste fase van het leven 
(die soms jaren kan duren) met kracht en vertrouwen beleven.

De derde olie is wat onbekend. Dat is de gezegende olie 
van de geloofsleerlingen. Dat zijn volwassenen die het Heilig 
Doopsel willen ontvangen. In de route daar naartoe kan de 
kerk de kandidaat zegenen met deze olie. Daarmee drukken 
wij uit dat de Heilige Geest hem of haar zal bemoedigen de 
weg naar het Heilig Doopsel voort te zetten.

Wilt u ook de plechtige viering in de kathedraal meemaken 
waarin deze oliën worden gewijd en gezegend? U bent wel-
kom op 12 april om 19.30 uur in de kathedraal van Rotterdam, 
Mathenesserlaan 305 in Rotterdam. 

Diaken André van Aarle
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Door: Tom Zuijdervliet

Tot afgelopen jaar werkten zij nog in 
Theehuis De Noordhoek in Noorden, een 
bekende pleisterplaats voor fietsers en 
wandelaars. Maar daar werd het te druk. 
Dat is natuurlijk fijn voor een commerciële 
instelling, maar belangrijkste doel van dit 
theehuis was het bieden van een dagbe-
steding voor de cliënten van Ipse de 
Bruggen. “En die hadden wel eens moeite 
met die drukte”, vertelt Joke Carlier, acti-
viteitenbegeleidster bij Ipse de Bruggen.

Lunch
Joke: “We zijn daarom op zoek gegaan 
naar een andere locatie en vonden die 
in een samenwerking met Wijdezorg, de 
zorglocatie voor ouderen die in hetzelfde 
pand zit en het restaurant beheert. Het 
pand is multifunctioneel en heeft zowel 
huur- als zorgappartementen. Het taken-
pakket voor onze cliënten is nu uitgebrei-
der.”

“Natuurlijk missen we de spontane aan-
loop die we in De Noordhoek hadden”, 
gaat ze verder. “Maar dit is beter voor 
onze cliënten. Voor hen is het dagbeste-
ding waarbij ze ook nog wat verdienen. 
Onze cliënten staan centraal, daar gaat 
het om. Zij hebben baat bij structuur en 
regelmaat in het werk, dat leren wij hen.”

Appeltaart
Vicente, Ans, Natasja en Ans zijn de vier 
cliënten die op deze maandagochtend 

aanwezig zijn. “Hier heb je een hele 
mooie spoelkeuken”, zegt André. Deze 
spoelkeuken is zijn domein. Vicente komt 
meestal op de fiets, uit Nieuwveen. “Ik 
heb pas nog het deeg voor een appeltaart 
gemaakt”, vertelt hij trots. Natasja en Ans 
hebben het schillen van de appels als 
specialiteit. “Ik vind dat een lekker rustig 
werkje”, aldus Natasja.

Kaarsen maken
Joke: “Elke dag bieden we aan vijf tot zes 
cliënten dagbesteding. De meeste cliën-
ten werken twee à drie dagen in de week 
in het restaurant. In totaal werken hier tien 

Vicente maakt deeg voor de appeltaart, Natasja en Ans schillen de appels en André maakt de vaat weer keurig schoon in zijn 

spoelkeuken. De vier cliënten van Ipse de Bruggen, een instelling voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige 

beperking, vermaken zich uitstekend in de Kaleidoskoop. Dit restaurant in Nieuwkoop is hun lust en hun leven. 

cliënten. Daarnaast hebben de meesten 
nog een tweede baan, bijvoorbeeld bij 
de kaarsenmakerij in Noorden.”

“We zitten hier nu enkele maanden,  
alles begint te lopen”, gaat ze verder. 
“We hebben veel vaste klanten die ons 
weten te vinden voor koffie met appel-
taart of een lunch met een lekker brood-
je. Zo komen hier mensen die familie in 
de Kaleidoskoop bezoeken en met hen 
wat willen drinken en eten. Nu het lente 
wordt, hopen we ook meer klanten van 
buiten te krijgen.”

Theezakjes
André laat tot slot nog zien hoe hij taart-
dozen beplakt met stukjes die hij knipt 
uit de wikkels van theezakjes. Dat maakt 
een fleurig geheel op de dozen met ap-
peltaarten. Het maakt het eten van de 
appeltaart extra feestelijk, meent André 
met een brede lach.

De ontmoeting  

“Dagbesteding voor Ipse de Bruggen”

De appeltaartbakkers van de Kaleidoskoop

Begeleidster Joke Carlier achter de balie met Vicente, André en Natasja.  
“Elke dag bieden we aan vijf tot zes cliënten dagbesteding.”

Het restaurant is maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur.  
Kom gerust eens langs voor een kopje koffie met versgebakken appeltaart of een 
lekkere lunch. Komt u met meer dan zes personen lunchen, reserveer dan vooraf 
zodat de cliënten tijd hebben om de voorbereidingen te  doen. U kunt ook  
appeltaarten bestellen. Wel twee dagen van tevoren bellen.
Adres: Kaleidoskoop, Verbinding 2, Nieuwkoop, Tel. 06 200 003 26



‘Kunt gij dan niet 1 uur met  
mij waken?’
Jezus vraagt dat niet voor niets en we 
gaan dat ook doen in een eigen vorm van 
vieren en bidden. Na de grote viering in 
Langeraar of in Roelofarendsveen begint 
onze viering in Aarlanderveen, op Witte 
Donderdag 13 april precies om 20.30 uur  
en eindigt om 21.30 uur. Wij zeggen ja 
tegen Jezus, wij kunnen en gaan met U 
waken, 1 uur. Na het mooiste geschenk 
wat Jezus ons eerder op de avond naliet, 
de eucharistie, moet het toch kunnen 
dat we wat terug doen, met Hem waken. 
Het in stil gebed aanwezig zijn liep heel 
snel terug vorig jaar. Het mag niet zo 
zijn dat we de deuren sluiten, wat weg 
is komt niet meer terug. Daarom gaan 
we in een nieuwe vorm samen met Jezus 
en met u waken en ook tot en met Hem 
bidden. De deuren blijven gedurende dat 
uur open, als u heel rustig doet kunt u 
gewoon elk moment aansluiten, terwijl 
we vieren. Iedereen is welkom, Jezus zal 
ons nooit alleen laten, moeten we ook bij 
Hem zijn op zijn weg naar de kruisdood. 
Samen bidden, dat is de kracht van 
het gebed, dan kunnen wij vanuit de 
H.H. Petrus en Paulus tot Jezus zeggen: 
“Ja Heer, wij gaan 1 uur met en bij U 
waken.”

Oldtimers bedankt!!
Zondagmiddag 5 februari, tijd: 
14.00 uur, matineevoorstelling van 
het toneelstuk: Erfenis te koop. Het 
Dorpshuis in Aarlanderveen zat vol met 
mensen die van een gezellige middag 
wilden genieten. Zij kwamen niet 
tevergeefs, iedereen genoot met volle 
teugen van deze voorstelling, ook ik. Ik 
was daar aanwezig als vertegenwoordiger 
van de Petrus en Paulus kerk 
omdat de Oldtimers al jarenlang de 
matineevoorstelling spelen “voor de 
kerk” zoals dat in de wandelgangen heet.

Aarlanderveen

Natuurlijk zitten er niet alleen mensen 
uit de Petrus en Paulus, anderen zijn 
ook welkom. Het wordt zo genoemd 
omdat uit deze zondagmiddagmatinee 
een bedrag geschonken wordt aan de 
kerk, al jarenlang. We zijn de Oldtimers 
daar erg dankbaar voor en kunnen het 
goed gebruiken. In de laatste jaren is 
deze gift onder andere gebruikt voor 
de aanschaf van peuterstoeltjes voor de 
peuterviering, het opknappen van de 
Mariakapel en de grote plantenbakken 
bij de ingang van de kerk. Vorig jaar 
hebben we het gebruikt bij de renovatie 
van het kerkhof.

Dit jaar mochten we weer een gift 
ontvangen en wel een bedrag van ruim 
€ 400,00. Wij zullen het weer goed 
besteden, u hoort nog van ons waaraan 
we het uitgegeven hebben.
Oldtimers bedankt!!

Namens de beheercommissie van de 
Petrus en Pauluskerk, Ans Hijman
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Jubileum Jos 
Al weer heel wat jaren mag ons koor 
beschikken over twee geluidsmensen: 
René Siebert en Jos Kempen. Werd de 
eerste vorig jaar in het zonnetje gezet 
vanwege 12,5 jaar trouwe dienst, op 
zaterdagavond 18 februari was het de 
beurt aan Jos. Aan het eind van de 
viering werd hij uitgenodigd naar voren 
te komen.
“Geluidsman zijn valt niet mee want 
er valt altijd wel wat op te merken: 
het is te hard, te zacht, het kraakt of 
het piept…. Wellicht is het wel een 
ondergewaardeerde taak en hoor je te 
weinig dat het gewoon goed is!”
Na dit schouderklopje werd Jos ook 
bedankt voor de vele extra hand- en 
spandiensten in de kerk en werd door 
dirigent Nico de speld en bloemen 
overhandigd. Als pronkstuk kreeg hij 
uiteraard ook nog de one and only 
‘Lord’s Voice stropdas’ cadeau!
Jos, namens het koor, bedankt voor  
je inzet!

Jubileum Jos Kempen



Schoolkerkdienst  
zondag 23 april 9.30 uur
Na een succesvolle viering vorig jaar (in 
de Hervormde kerk van Aarlanderveen) 
is onze Rooms Katholieke kerk dit jaar 
de gastkerk voor een Schoolkerkdienst. 
Deze viering is voorbereid in 
samenwerking met de Aarlanderveense 
PC basisschool de Viergang. De 
leerlingen hebben dan ook een actieve 
rol tijdens de viering. Graag willen we 
alle parochianen uitnodigen voor deze 
viering van woord en gebed. Het thema 
is ’Je gelooft je ogen niet!’ en gaat over 
de ‘ongelovige’ apostel Thomas. Het zal 
een samenzijn worden voor jong en oud 
waarin de kinderen centraal staan. Voor 
de allerkleinsten is opvang aanwezig, u 
kunt uw kinderen (0-3) voor aanvang 
van de viering in ‘t  Achterom brengen. 
Na de viering is iedereen uitgenodigd 
voor een kop koffie of beker limonade 
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in ’t Achterom. Pastor Heleen van de 
Reep gaat in deze viering voor. De 
andere kerken in Aarlanderveen hebben 
deze zondag geen dienst opdat iedereen 
gezamenlijk deze Schoolkerkdienst kan 
beleven. Omdat dit een extra viering 
betreft, buiten de reguliere vieringen 
om, begint de viering om 9.30 uur!! We 
hopen op een grote opkomst. Graag tot 
dan!

Namens de werkgroep,
Jessika Zevenhoven

- Lief en leed -

Overleden 
3 maart Lobke Sanders   0 jaar
7 maart Rob van Tol 55 jaar

Wereldgebedsdag
Graag willen we bekend maken dat 
de collecte tijdens de viering van de 
WGD voor de diverse projecten op de 
Filipijnen € 222,85 heeft opgebracht. Alle 
gulle gevers dank!

Het was een mooie warme viering en we 
hopen op uw aller deelname volgend jaar. 
Met een hartelijke groet, namens de 
voorbereidingsgroep,

Truida Stegeman

Een musical met jou in de hoofdrol! 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een 
keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan! Op zaterdag 
30 september 2017 verzorgt Theatergroep De Vliegende 
Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend programma, 
waarbij we in maar liefst één dag een musical gaan instuderen. 
De musical heet Esther en gaat over een gewoon meisje 
dat koningin wordt. En die als enige nog haar volk van de 
ondergang kan redden. De vraag is: durft ze dat te doen, met 
gevaar voor eigen leven? Jij kunt meespelen in deze musical. 
Het is een onvergetelijke ervaring!

De musical wordt in één dag met jullie ingestudeerd, onder 
begeleiding van echte acteurs, zangers en dansers. Aan het 
eind van de dag spelen jullie samen met hen een fantastisch 
en stralend optreden. Uiteraard voor echt publiek. Want voor 
de voorstelling aan het eind van de dag zijn natuurlijk al jullie 

ouders, verzorgers, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, ooms en 
tantes en vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom om te 
komen kijken naar deze musical.

De dag begint om 13.00 uur voor de kinderen van groep 
3 t/m 8. Kinderen van groep 1 en 2 worden om 15.00 uur 
verwacht. Zit je nu al in groep 8, dan mag je je nog gewoon 
aanmelden om mee te doen met de musical. De voorstelling 
van de musical begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 
20.30 uur. Het vindt allemaal plaats in de H. Adrianuskerk 
(Langeraarseweg 90 in Langeraar).

Wil je meedoen vul dan onderstaand strookje in en lever dit 
snel aan bij Jolanda den Brave (Essenlaan 47, Ter Aar). Of via 
e-mail naar denbrave@live.nl. Te zijner tijd ontvang je nadere 
informatie over deze dag. Er kunnen maximaal 120 kinderen 
meedoen, dus reageer snel. Want anders is het vol.

Algemeen

Antwoordkaart musical ‘Esther met De Vliegende Speeldoos’, op zaterdag 30 september
Ja, natuurlijk wil ik deze dag niet missen en ik doe mee!

Naam:  Leeftijd:

Basisschool groep: Telefoonnummer:

E-mail:



Langeraar

Vanuit de beheercommissie
Afgelopen paar maanden is het een 
komen en gaan van diverse personen 
geweest. Als eerste is Ad van Velzen 
per 1 januari gestopt als voorzitter van 
de BCP. Vandaar ook dat in de laatste 
twee edities op deze plaats niets van 
zijn hand is verschenen. In één van de 
volgende uitgaven zal hij zijn werk-
zaamheden als voorzitter evalueren 
en zijn beslissing toelichten. Tot nader 
bericht worden de taken van voorzit-
ter door Ton Akerboom overgenomen. 
Verder is na jaren van trouwe dienst 
de heer Jan Hoogervorst als koster 
gestopt. Zowel Ad als Jan willen wij op 
deze plaats bedanken voor hun inzet 
de afgelopen jaren. Gelukkig komen er 
ook weer mensen bij om onze parochie-
kern op diverse plaatsen te ondersteu-
nen. Zo is Gert van der Pijl sinds kort 
toegetreden als lid van de BCP. Ook hij 
zal zich binnenkort in Samenstromen 
voorstellen, voor zover dit nog nodig 
mocht zijn. Daarnaast hebben zich nog 
diverse personen gemeld om als koster 
te gaan assisteren bij de diverse vierin-
gen, doordeweeks en in de weekenden. 
De genoemde volgorde is overigens 
volledig willekeurig, iedere vrijwilliger 
is belangrijk en wordt ook zo gewaar-
deerd. En er zijn nog meer vrijwilligers 
die mogelijk geïnteresseerd zijn om 
hun tijd beschikbaar te stellen aan de 
parochiekern. Een mooie ontwikkeling 
die welkom ontvangen wordt. En mocht 
u denken “Als ik dit zo lees, heeft men 
mij niet nodig” dan heeft u het mooi 
mis. Om onze parochiekern ook in de 
toekomst leefbaar te houden is er weer 
nieuwe aanwas nodig. Er zijn diverse 
personen waarvan in de komende 
periode hun termijn van aanstelling ver-

loopt, ook voor hen wordt naar vervan-
ging gezocht. Dus schroomt u niet en 
meldt u zich bij de BCP, pastoraatsgroep 
of secretariaat en u hoort van ons!

De beheercommissie

Kinderen en de kerk
Op 8 april is het Palmpasen en uiteraard 
vinden we het leuk dat jij er ook bij bent 
met een mooi versierde palmpasenstok. 
Daarom ben je van harte uitgenodigd 
op woensdag 5 april in het Koetshuis 
naast de kerk om met ons een mooie 
stok te maken. We hebben 2 tijdstippen:
In de middag vanaf 13.30 uur voor als je 
jonger bent dan 8 jaar. (Kom samen met 

je ouders, want dan kun je naar huis als 
je klaar ...bent.)

In de avond bij Kicala voor kinderen 
van ongeveer 8 jaar en ouder. We star-
ten om 18.45 uur en om 20.00 uur is het 
afgelopen. Een warm welkom ook aan 
de communicanten van dit jaar met hun 
broertjes, zusjes, vriendjes en vriendin-
netjes.

Wij zorgen voor de versiersels, de palm-
tak en de broodhaan. Zorg jij voor lek-
kere dingetjes om eraan te hangen, bij-
voorbeeld; paaseitjes, theezakjes, kleine 
hagelslagjes of jammetjes. Belangrijkste 
is de aandacht die jullie eraan geven. 
Mocht je geen stok hebben laat het ons 
weten, we hebben diverse stokken nog 
in voorraad, anders is afmeting 40x60 
cm wel een mooie grootte.

Zaterdagavond 8 april om 19.00 uur 
zorgen wij dat je stok met palmtak en 
haantje klaar ligt vóór in de kerk. Moch-
ten jullie nog vragen hebben of je hebt 
een stok nodig dan horen we het graag. 
Liesbeth.vw@hetnet.nl of 06 28 25 62 86. 
We hebben er zin in, tot woensdag 5 
april.

Werkgroep Kicala-Kinderwoorddienst
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Jan Hoogervorst

Op 20 februari, tijdens het jaarlijks 
kosteroverleg, namen wij afscheid 
van Jan Hoogervorst als koster. Jan 
heeft zich in 22 jaar trouwe dienst 
bewezen als man waar je van op aan 
kon. Hij haalde in zijn afscheids-
woordje aan, dat hij voor het koste-
ren nog bij Kees Klein in de leer was 
geweest. Piet Sassen nam afscheid 
als weekendkoster, maar blijft zijn 
overige taken doen voor onze pa-
rochiekern. Twee mensen die van 
onschatbare waarde waren en zijn. 
Uit dankbaarheid kregen beiden een 
bloemetje aangeboden namens onze 
parochiekern van de H. Adrianus.



H. Clara parochie 

Kruisweg
Goede Vrijdag 14 april is er om 15.00 
uur de kruisweg. Het is de intentie om 
de kruisweg te lopen in het Adrianusbos 
achter de kerk. Iedereen is van harte 
welkom om mee te lopen: kinderen, 
jongeren en ouderen. Het pad langs de 
staties is begaanbaar voor een rolstoel 
of rollator. Voor mensen die anderszins 
minder mobiel zijn, zullen we zorgen 
voor een stoel of een bank. Neem als  
u/je wilt een bloem mee voor de kruis-
hulde. Bij slecht weer zal de kruisweg in 
de kerk worden gelopen.
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- Lief en leed -

Overleden
24 februari  Petrus Bonefacius Hoogeveen   86 jaar
26 februari  Margaretha Elisabeth Verkleij-Stigter  86 jaar

Vanaf de Adrianustoren

• De eerste maandag van de maand bent u om 10.00 uur welkom bij de 
koffieochtend in het Koetshuis.

• Woensdag 12 april zullen er vanuit Langeraar ook enkele mensen aanwezig zijn 
in de Chrismaviering in de HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal in Rotterdam. 
De bisschop wijdt de oliën en de chrisma die nodig zijn bij de doop, het vormen 
en de ziekenzalving. Onze mensen zullen de oliën en de  chrisma na de viering in 
ontvangst nemen en mee naar Langeraar nemen.

• Op Witte Donderdag 13 april is om 19.00 uur de viering. Na de viering blijft de 
kerk tot 21.00 uur open. U kunt dan gerust nog even binnenlopen voor stilte en 
gebed. 

• Op Goede Vrijdag 14 april is om 15.00 uur de kruisweg en om 19.00 uur een 
gebedsviering. 

• Zaterdag 15 april om 21.30 uur Paaswake waarin de nieuwe paaskaars wordt 
aangestoken. Daarmee gedenken wij dat de duisternis wordt verdreven door het 
licht van Christus. Ook  wordt in deze viering het doopwater gezegend.

• Zondag 16 april Eerst Paasdag is de eucharistieviering om 9.15 uur.
• Maandag 17 april Tweede Paasdag is voor de hele Claraparochie om 10.00 

uur de eucharistieviering in de H. Adrianuskerk. Het koor Lords Voice uit 
Aarlanderveen zal dan zingen. Na de viering wordt er koffie geschonken en bent u 
in de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

• De pastoraatsgroep wenst u een goede voorbereiding op het Paasfeest en fijne 
Paasdagen.

Lentevisioen

Vandaag
in de tuin van de buren
de oude eik
hoog en breedvertakt
één gloria
in lichtend groen

hij is het waard
om de tijd te nemen
ongebreideld
ik weet niet
hoeveel minuten lang

vandaag 
in de tuin bij de buren
verrees een lentevisioen

mij onzegbaar troostend

Oeke Kruythof



El Salvador lunch
Op 2 april zullen na de viering van 11.15 
uur de jaarlijkse vastenactiespelletjes 
worden georganiseerd. Na de spelletjes 
zal er een lunch geserveerd worden. Tij-
dens deze lunch zal er aandacht besteed 
worden aan het doel van de Vastenactie:  
Het project:  ‘Eilanden van Hoop’. 
Dit project loopt in San Salvador, de 
hoofdstad van het Midden-Amerikaanse 
land El Salvador. Gastsprekers zullen 
het project uitgebreid toelichten. Nadere 
inlichtingen bij Peter Oorthuizen tel. 
(0172) 57 41 99. Wilt u zich alvast opge-
ven? Gewoon even bellen. De opbrengst 
van de lunch is voor het doel van de 
vastenactie.

MOV en pastoraatsgroep

Eerste Heilige Communie 
Woensdag 8 maart zijn 17 kinderen 
gestart met de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie. Tijdens de 
gezinsviering op zondag 2 april zullen zij 
zich voorstellen aan de parochianen. De 
viering is om 11.15 uur.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Gezinsvieringen
Maar liefst twee gezinsvieringen in april. 
Te beginnen op zondag 2 april om 11.15 
uur met de presentatieviering van de 
communicantjes.  Het thema van de 
viering is ‘Laat je maar zien!’. Wij hopen 
dat veel parochianen zich laten zien en 
met ons mee komen vieren. 

En dan zaterdag 8 april om 19.00 uur. 
Wij vieren het feest van Palmpasen, 
de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een 
aantal kinderen heeft een palmpaasstok 
gemaakt tijdens de KinderWoordDienst. 
Die staan klaar achter in de kerk. Je mag 
ook je palmpaasstok van thuis meebren-
gen. We hopen dat er een lange, bonte 
stoet door de kerk zal trekken als we de 
intocht in Jeruzalem nabootsen.

Het zijn beide vieringen speciaal voor 
kinderen, maar de ouders en andere 
parochianen worden zeker niet vergeten. 
Er is plaats genoeg voor iedereen die 
erbij wil zijn!

Werkgroep Gezinsvieringen

KinderWoordDienst
Op 5 en 26 maart hebben we gewerkt 
aan ons jaarlijkse project ‘de Palmpaas-
stok’. Tijdens de viering van Palmpasen, 
op zaterdag 8 april, doen we met onze 
Palmpaasstokken mee als we de intocht 
van Jezus in Jeruzalem nabootsen. We 
hopen dat dan een lange, bontgekleurde 
stoet door de kerk zal trekken. Deze 
viering is om 19.00 uur.

In april hebben we 3x een Kinder-
WoordDienst: Op Witte Donderdag om 
19.00 uur, Goede Vrijdag om 15.00 uur 
en Eerste Paasdag om 9.15 uur. We ho-
pen dat veel kinderen van de partij zijn! 
Breng gerust je vriendjes en vriendin-
netjes mee. De KinderWoordDienst is 
speciaal voorbereid voor kinderen van 
groep 1 t/m groep 5 (6).

Werkgroep KinderWoordDienst

Jeugdkoor Flos Campi 
Zit je in groep 4 of hoger en vind je 
zingen leuk? Kom dan op dinsdagavond 
eens een keer meedoen met ons. Je bent 
van harte welkom! We repeteren in het 
Parochiehuis aan de Dorpsstraat van 
19.00 tot 20.00 uur.  

Vanuit de pastoraatsgroep
U heeft het misschien al gezien voorin 
de kerk, er is nu ook een plekje voor de 
kinderen die in onze kerk gedoopt wor-
den. Op dit plekje hangen we de doop-
schelp. Dit is een schelpje dat ook wordt 
gebruikt bij het dopen. Hierop staat de 
naam  van het kind en de datum van het 
dopen. De schelpjes blijven hangen tot 
de viering van de kinderzegen in januari 
van het volgend jaar en dan worden 
de doopschelpen meegegeven aan  de 
ouders en het kindje.
We hebben de nieuwe paaskaars uit-
gezocht en denken even na aan wie we 
de oude paaskaars gaan geven. Onze 
nieuwe paaskaars zal in de paaswake in 
Langeraar gewijd worden en komt dan 
weer terug naar Nieuwkoop. Voor alle 
tijden en vieringen rondom de Goede 
Week en Pasen verwijzen wij u naar het 
vieringenschema waarin u alle informa-
tie kunt vinden.
Wij wensen u  mooie vieringen toe en 
hopen u allen een keer te ontmoeten.

Vrijdag 7 april laatste keer 
klaverjassen! 
Nog even en dan is het klaverjasseizoen 
over. Op vrijdag 7 april is onze laatste 
kaartavond van dit seizoen. Heeft u zin 
in een leuke avond? Dan bent u 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. Deelname kost € 3,50. En 
aan het eind van de kaartavond wordt de 
top 5 van het seizoen bekend gemaakt. 
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Nieuwkoop



Dan weten we ook wie als winnaar van 
de Pastoor de Korte-bokaal naar huis 
gaat! De opbrengsten van de kaartavon-
den worden gebruikt voor het onder-
houd van de kerk.

Activiteiten Comité RK-Kerk

Kom d’r uit naar Kom d’r in 
Henk de Boer, Ruud Snoeker en Harry 
Volgering nodigen u uit voor een gezel-
lige bijeenkomst op woensdag 26 april 
vanaf 14.00 uur. Leendert Jansen zal u 
meenemen op: ‘een duikvlucht in het 
verleden’. Henk de Boer kan u, onder het 
genot van een kopje koffie, thee, of iets 
anders, het een en ander vertellen over 
het museum ‘Kom d’r in’. 
Plaats: Zuideinde 107 in Nieuwkoop,  
in het museum ‘Kom d’r in!’

Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Mocht het nodig zijn, dan wordt u ge-
haald en gebracht. Heeft u vragen?  
Neem dan even contact op met Harry 
Volgering via tel. (0172) 60 29 26 of  
e-mail naar h.volgering@ziggo.nl. De 
initiatiefnemers beogen gezellige bijeen-
komsten te organiseren voor mensen 
die niet gemakkelijk hun huis uitkomen. 
Voor hen is vooral deze uitnodiging 
bedoeld. Kent u mensen in de buurt die 
best eens mee zouden willen? Neem ze 
mee en kom langs. Je doet ze er waar-
schijnlijk veel plezier mee.

Wereldgebedsdag 3 maart
Ook dit jaar werd in Nieuwkoop de 
Wereldgebedsdag gehouden. Vrouwen 
uit de Filipijnen maakten de liturgie, 
met een bijzonder kleurrijke voorplaat 
waarop veel te zien was. Opvallend was 
de draagkracht van vrouwen er op weer-
gegeven, want vrouwen op de Filipijnen 
hebben het zwaar. In hun cultuur wordt 
verwacht dat ze zich opofferen voor 

H. Clara parochie 
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het gezin. Tevens waren veel aspecten 
afgebeeld van de schepping, door God 
aan ons allen gegeven, maar helaas niet 
eerlijk verdeeld in de Filipijnse maat-
schappij. Vandaar dat ze waarschijnlijk 
als thema kozen ‘EERLIJK!?’
De bijbellezing was uit Matteus 20, 
1-16, de gelijkenis van de arbeiders in 
de wijngaard die allemaal hetzelfde loon 
uitbetaald kregen hoewel ze niet even 
lang hadden gewerkt. Maar het ging hier 
niet over ons aardse leven maar over het 
koninkrijk van God.
Men vond dit een mooie dienst. Voor 3 
projecten in de Filipijnen werd € 157,60 
gecollecteerd. De ruim 30 aanwezigen 
werden wel thuis gewenst en hopelijk tot 
ziens volgend jaar. Dan wordt de liturgie 
gemaakt door vrouwen in Suriname.

Everdine Sanders-Vonk

Goede vrijdag
Ook dit jaar zal op Goede Vrijdag de 
kerk open zijn van 12.00 tot 16.00 uur. 
De kerk is leeg en kaal. De Godslamp is 
uit. Het Goede Vrijdagkruis staat voor 
het open en lege tabernakel. Zachte 
stemmige muziek is te horen. De zijkapel 

is uitbundig versierd  als sacramentska-
pel en de ciborie met de Heilige Hosties 
staat op het zijaltaar.
U kunt in alle rust even komen bidden 
en het lijden van de Heer gedenken.

Matthäus Passion 
Zondag 9 april, Palmzondag, zal in de 
kerk van Nieuwkoop, de Matthäus Passi-
on weer te beluisteren zijn. Op een groot 
scherm voor in de kerk wordt de DVD 
van Pieter Jan Leusink (met zijn toe-
stemming) getoond. De mooiste delen 
zijn voor u uitgezocht zodat het geheel 
2x 3 kwartier duurt. U ziet en hoort het 
‘Netherlands Bach Orchestra’ met het 
‘Holland Boys Choir’. Er is Nederlandse 
ondertiteling, zodat u het verhaal goed 
kunt volgen. Het geluid komt goed tot 
zijn recht in onze mooie kerk. De moeite 
waard om ook eens te komen luisteren 
naar dit formidabel vertolkte meester-
stuk van Johan Sebastian Bach.

De toegang is gratis en vanaf 19.00 uur 
is de kerk open. Om 19.30 beginnen we. 
Vooral met onze nieuwe geluidsappara-
tuur zal het formidabel klinken. U bent 
welkom. 

Matthäus 
Passion 

Johann Sebastian Bach
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Vanuit de pastoraatsgroep
Zaterdag 4 februari was er een Kin-
derzegenviering in Zevenhoven. De 
dopelingen van afgelopen jaar en de 
andere aanwezige kinderen ontvingen 
van diaken Van Aarle de Kinderzegen.
Zondag 2 april heeft het Anker-project 
zijn laatste bijeenkomst. De kinderen 
van Nieuwveen, Zevenhoven en Noor-
den zijn nu ook in hun eigen kern volop 
bezig met activiteiten rondom de Eerste 
Heilige Communie.

Op dinsdagavond 11 april is er een Pas-
sietocht naar alle kerken van Nieuwveen 
en Zevenhoven.
Op Goede Vrijdag 14 april is er zowel in 
de H. Nicolaaskerk als in de Johannes 
Geboortekerk een kruiswegviering. 
Op zaterdag 24 juni vindt in Nederland 
van 20.00 tot  24.00 uur de Kerkennacht 
plaats. Het plan is om de H. Nicolaas-
kerk op deze avond open te stellen voor 
belangstellenden. Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers om mee te denken over 
de invulling en organisatie van deze 
avond. U kunt zich hiervoor opgeven 
bij Miranda Voorend (0172) 53 87 64 of 
Marian Berkhout (0172) 53 87 64.
Wij wensen u een fijne paastijd toe.

Pastoraatsgroep Nieuwveen/Zevenhoven 
en Diaken van Aarle

Rectificatie
In de vorige Samenstromen stond ver-
meld dat Henk Borst na 20 jaar trouwe 
dienst met bloemversiering in de kerk 
stopt, dit mooie werk wordt voortgezet 
door Elsa Nieuwenhuijzen, daar zijn we 
ontzettend blij mee. Er stond ook ver-
meld dat Henk stopt als hoofd van de 

tuingroep, maar daar gaat hij gelukkig 
toch nog een poosje mee door.

Vooraankondiging  
‘Passie’ door Zevenhoven  
en Nieuwveen 
Gaat u mee op weg naar Pasen? Het 
verhaal van het lijden en sterven van 
Jezus wordt verteld in een rondgang op 
verschillende manieren, door drama, 
film, zang en gesproken woord. De pre-
sentatie duurt op elke locatie ongeveer 
15 minuten. De totale rondgang duurt 
twee en een half uur. De vijf locaties 
zijn de Witte Kerk in Zevenhoven, de 
basisschool Mozaïk in Zevenhoven, de 
Ontmoetingskerk in Nieuwveen, de 
Sint-Nicolaaskerk in Nieuwveen en de  
Johannes geboortekerk in Zevenhoven. 
De rondgang (op de fiets) vindt plaats 
op dinsdag 11 april. (Mocht u niet kun-
nen fietsen, dan wordt er vervoer met 
de auto geregeld.) Onderweg en na de 
rondgang wordt er koffie, thee en limo-
nade geschonken. De rondgang start op 
verschillende tijden: 18.30, 18.45, 19.00 
en 19.15 uur. 

Te zijner tijd kunt u zich hiervoor 
opgeven. Met dit initiatief hopen wij 
veel mensen te bereiken. Daarom zal er 
huis-aan-huis in Nieuwveen en Zeven-
hoven een flyer worden verspreid. Uw 
hulp wordt hierbij gevraagd! Wilt u in 
de straat waar u woont de flyers bezor-
gen? Meldt u zich dan aan bij onder-
getekende. Van harte hopen we dat dit 
spontaan gaat gebeuren, zodat we niet 
zoveel tijd kwijt zijn met het vragen van 
mensen voor het rondbrengen. Ook 

zullen er wat chauffeurs met auto nodig 
zijn om mensen te vervoeren die niet 
kunnen fietsen. Ook hiervoor kunt u 
zich melden bij ondergetekende. 

Namens de initiatiefnemers, 
Annet Hoogerwerf-Teitsma, 
tel. (0172) 53 81 02,  
e-mail a.n.hoogerwerf@gmail.com

Nieuwveen

- Lief en leed -

Overleden 
18 februari Rozali Legowik
8 maart Jolanda Lenting-Tuinfort

Goede Vrijdag

Mijn buurman timmert
in de keuken
in de gang
boven en beneden
het stille huis dreunt ervan
ik erger mij
Goede Vrijdag –

maar
dan
plots
absurd
Goede Vrijdag
toepasselijker kan het niet

vandaag
mijn God
was er voor U
niets anders dan
dit gedreun
de hamer en de spijkers

Goede Vrijdag 
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Bedevaarten naar Banneux
Ieder jaar organiseert het Banneux- 
Comité-Bisdom-Rotterdam verschil-
lende bedevaarten naar Banneux, een 
plaatsje in de Belgische Ardennen waar 
Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor gebed, rust en bezin-
ning zijn er ook voldoende momenten 
voor gezelligheid en ontmoeting met 
andere mensen. Graag willen wij u 
uitnodigen om kennis te maken met de 
eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe 
rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bede-
vaarten plaats:
• Een één-daagse bedevaart op zaterdag 

6 mei, kosten slechts € 54,00
• Een vijf-daagse bedevaart (onder me-

dische begeleiding) van vrijdag 19 mei 
t/m dinsdag 23 mei, kosten slechts 
€ 260,00

• Een twee-daagse bedevaart op 27 en 
28 mei, kosten slechts €119,00

Voor opgaven en verdere informa-
tie over het programma kunt u onze 
brochure raadplegen of bezoek onze 
website: www.banneux-comite-bisdom-
rotterdam.nl.

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. (015) 369 31 48  
e-mail: paula_opstal@hotmail.com
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. (070) 320 58 72  
e-mail: gerard.debruijn@planet.nl

Luisteren naar de hemel

Er valt van alles uit

De hagel hagelt hagelwit

De regens klateren luid

Luister als de storm begint

Naar het donderen van de donder

Luister naar

de lentewind

Hij fluistert zo bijzonder

En luister naar het lieve lied

Van vogels in de luchten

Kijk omhoog naar het blije blauw

En hoor de mensen zuchten...

Toon Hermans

H. Clara parochie 

Uitnodiging 
Kinderwoorddiensten Nieuwveen 

Kinderwoorddiensten zijn speciaal opgezet voor alle kinderen 
van de basisschool  vanaf 4 jaar.

Palmpasen zondag 9 april 11.15 uur
Met de kinderen gaan we een palmpaasstok maken. Deze wordt daarna 

aan een zieke of alleenstaande oudere medemens gegeven.

Eerste Paasdag zondag 16 april 11.15 uur
Dan vieren we dat Jezus is opgestaan. Na de viering sluiten we af voor 

de kinderen met paaseieren zoeken.
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Noorden

den willen zijn was, op het moment 
dat dit stukje geschreven werd, nog 
geen reactie ontvangen. Informatie en 
aanmelding kan via het secretariaat of 
de pastoraatsgroep. Dit jaar is er geen 
Witte Donderdagviering in Noorden. 
Wel zijn er twee vieringen op Goede 
Vrijdag. Om 15.00 uur is er een Kruis-
weg waarbij traditiegetrouw bij alle 
staties wordt stilgestaan en het lijdens-
verhaal meer inhoud krijgt. ’s Avonds 
is er een Goede Vrijdagviering met 
muzikale ondersteuning van Waimbaji. 
In stilte gaan we daarna huiswaarts in 
afwachting van Pasen. 

Onze paaskaars wordt zaterdagavond 
gewijd in Langeraar waarna het Licht 
van Pasen zondagmorgen de kerk wordt 
binnengedragen. Deze eucharistievie-
ring zal worden voorgegaan door pastor 
Van Steekelenburg met ondersteuning 
van Cantabo. Het paasweekend wordt 
afgesloten op Tweede Paasdag in Lan-
geraar. 

Voor veel mensen is de kerk iets voor 
de zondag. Natuurlijk zijn de weekend-
vieringen, het samen vieren, belangrijk 
en goed. Daarnaast kunnen er ook 
momenten zijn dat je even een mo-
ment van rust en gebed zoekt buiten 
het weekend. Even de stilte, een kaarsje 
opsteken, even ruimte maken in jezelf 
om door te gaan. Naast de kerk staat 
onze Mariakapel. Veel mensen maken 
hiervan gebruik om even te bidden, om 
stil te zijn, om kracht te vragen of juist 
om dankbaar te zijn. Onze vrijwilligers 
zorgen ervoor dat de kapel er altijd 
piekfijn uitziet, de deur is (overdag) 
altijd open.

De pastoraatsgroep

Regenboogviering
Zondag 2 april is er een Regenboogvie-
ring in de Martinuskerk. We lezen het 

Martinus deelt mee… 
De oude palmtakjes zijn inmiddels 
verbrand en in de vorm van askruisjes 
weer over de parochianen verdeeld. 
Pastor Van de Reep ging ons hierin met 
pastoor Glas voor en gaf daarmee de 
start voor de veertigdagentijd, de voor-
bereidingstijd van Pasen. Ook de natuur 
bereidt zich zichtbaar voor, de bollen 
komen in bloei en de knoppen van 
de bomen beginnen te zwellen tot het 
nieuwe leven eruit barst als explosie van 
levenskracht. Ook ons geloofsleven mag 
met Pasen zo tot (nieuw) leven komen! 
Tot die tijd bereiden wij ons verder 
voor, met tijdens elke weekendviering 
een verhaal door het MOV over het 
vastenproject in San Salvador en de 
vieringen in de Goede of Stille Week. 
De Goede Week begint met de Palm-
zondagviering om 9.15 uur. Pastor Van 
de Reep gaat ons voor in de viering met 
speciale aandacht voor de kinderen met 
hun Palmpasen stokken. Een mooie tra-
ditie om ook de kinderen bij het verhaal 
van Jezus te betrekken. De kerk zal dan 
al deels in gereedheid gebracht zijn voor 
de uitvoeringen van de Passion. Met be-
kende Nederlandstalige popsongs wordt 
het lijdensverhaal gespeeld en gezongen 
door Waimbaji met ondersteuning van 
enthousiaste zangers en zangeressen 
uit omliggende parochies. Diaken Van 
Aarle zal als verteller het verhaal pre-
senteren. Veel arrangementen zijn door 
Pia, Hans en Monique zelf gemaakt. 
Er zijn niet veel toegangskaarten meer, 
neem contact op met Colinda of Pia 
voor de beschikbaarheid (zie elders in 
deze en de vorige Samenstromen). 

Op woensdagavond 12 april is de 
Charismaviering in Rotterdam. U kon 
hierover al in de vorige Samenstromen 
lezen. Op de oproep voor parochianen 
die namens Noorden aanwezig zou-

verhaal van de Ark van Noach. Noach 
bouwt een groot schip. Samen met heel 
veel dieren woont hij op het schip en 
dan gaat het regenen…. Heel veel rege-
nen….. Hoe zal dit verhaal aflopen? Alle 
kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar zijn 
van harte welkom om de viering samen 
met hun ouders, opa/oma en broers en 
zussen te komen bijwonen. De viering 
duurt ongeveer een half uur; we bidden, 
lezen en zingen liedjes. Neem je 2 speel-
goeddieren mee naar de kerk? 
Tot ziens op zondag 2 april om 10.00 
uur in de Martinuskerk in Noorden.

Werkgroep Regenboogviering 
Martinuskerk Noorden, 
Hanriëtte Brouwer en Angélique 
Pietersen

Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen
Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel! 

Waarom moeilijk doen,  
als het samen kan
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Vrijwilligers; Onmisbare waarde
Sinds ongeveer een jaar draai ik nu mee 
in de BCP van Noorden, de beheercom-
missie. 

In eerste instantie  heb ik een paar ver-
gaderingen bijgewoond en na officieel 
lid van de BCP te zijn geworden werd ik 
al snel secretaris.  De taken van de BCP 
interesseren mij; organiseren en mana-
gen ligt mij goed. Maar het is ook lastig. 
Het aansturen, coördineren van en het 
toezicht houden op de parochiekern 
Noorden is een grote klus. De leden 
van de BCP zijn daar druk mee bezig 
en ik leer nog iedere keer. We hebben 
te maken met veel verschillende taken; 
onderhoud, schoonmaak, begraafplaats, 
vrijwilligers, kerkbalans, communicatie 
enz.

We hebben daarom binnen de BCP 
de taken verdeeld. Naast mijn taak als 
secretaris, zit ik ook in de vrijwilligers-
commissie van de parochie. Vrijwilligers 
zijn een heel belangrijke schakel in het 
draaiend houden van een kerk. Als BCP 
hebben we de taak om het kerkgebouw 
te beheren, maar natuurlijk ook om 
alles daaromheen te faciliteren. Zonder 
vrijwilligers geen kerkdienst en geen 
overige activiteiten in de kerk. Vandaar 
dat ik deze taak dan ook belangrijk vind 
en me daar voor in wil gaan zetten. In 
Noorden werken we met een geweldige 
groep enthousiaste vrijwilligers. Een 
heel actieve groep waar we trots op 
moeten zijn. Ik krijg daar in ieder geval 
energie van en ik vind het belangrijk 
dat we deze mensen zien en dat we hier 
aandacht voor hebben.

Als BCP ontkom je er niet aan om met 
verschillende partners samen te wer-
ken. Er is contact met de verschillende 

werkgroepen binnen de kerk en ook 
met de pastoraatsgroep. Onlangs zijn de 
pastoraatsgroep en de BCP met elkaar 
in gesprek gegaan om deze samenwer-
king te verbeteren. Ook dat is belangrijk 
voor de toekomst van de kerk. De taken 
van de BCP omvatten dus eigenlijk veel 
meer dan er alleen maar voor zorgen 
dat ons kerkgebouw in goede staat blijft. 

Namens de BCP, Hanriëtte Brouwer

Kom d’r uit naar Kom d’r in
Henk de Boer, Ruud Snoeker en Harry 
Volgering nodigen u uit voor een gezel-
lige bijeenkomst op woensdag 26 april 
vanaf 14.00 uur. Leendert Jansen zal u 
meenemen op: ‘een duikvlucht in het 
verleden’. Henk de Boer kan u, onder 
het genot van een kopje koffie, thee, of 
iets anders, het een en ander vertellen 
over het museum ‘Kom d’r in’. 

Plaats: Zuideinde 107 in Nieuwkoop,  
in het museum ‘Kom d’r in!’
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Mocht het nodig zijn, dan wordt u 
gehaald en gebracht. Heeft u vragen? 

Neem dan even contact op met Harry 
Volgering via telefoonnr. (0172) 60 29 26 
of email naar h.volgering@ziggo.nl. 

The Passion
Licht; check. Geluid; check. Muziek; 
check. Tekst; check. Dirigente; check. 
Koor; check. Figuranten; check, Vertel-
ler; check, dubbel check …… en zo 
checken we de komende week nog véél 
meer! 

U heeft in Samenstromen en de media 
al genoeg kunnen lezen over dit muzi-
kaal evenement en nu is het bijna  
zover: de uitvoering van de Passion  
in Noorden. Zondag 9 april aanvang  
15.00 uur en 19.00 uur. Het verhaal 
dat zich zo’n 2000 jaar geleden heeft 
afgespeeld, zal in woorden van deze tijd 
verteld, gespeeld en gezongen worden 
door koor Waimbaji en verteller diaken 
André van Aarle. Checkt u even of u 
al een kaart heeft, want het belooft een 
zeer bijzondere en boeiende uitvoering 
te worden. Er zijn nog een paar kaarten 
te verkrijgen voor de middag. Mail naar 
leliveld@casema.nl.

Stil worden
NU even niets zeggen

Allen stil zijn
Tot je door laten dringen

In alle diepte
Wat je denkt

Laat je niet storen
Wees er alleen
Voor dat ene
Voor die ene

Luister
Een en al oor

H. Clara parochie 
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Afscheid van misdienaar
In februari is er afscheid  genomen van 
onze trouwe misdienaar Tim Hoog-
ervorst. Bedankt voor je inzet al die 
jaren bij het dienen in de vieringen. 
Wij konden altijd trouw op je rekenen, 
wij wensen je het beste met je studie en 
verdere leven.

Zijn er kinderen die enthousiast zijn en 
graag ook een keertje mee willen helpen 
bij de viering in de kerk?  Misschien 
vindt je het daarna leuk om door te 
gaan en versterking  voor de anderen 
misdienaars te zijn. Altijd mooi voor 
de voorgangers dat zij hulp hebben 
bij de viering. Als je een keer mee wilt 
lopen dan hoor ik het graag: Gerard van 
den Ham tel. (06) 12 04 33 66, e-mail 
gerardvandenham@gmail.com. 

Gerard van den Ham

Grote schoonmaak
Als deze Samenstromen bij u op de mat 
valt, komt er weer een prachtig verzorgd 
blad uw huis binnen. Alles tot in de 
puntjes verzorgd, keurig verdeeld over 
de verschillende pagina’s, voorzien van 
foto’s waar mogelijk. Velen leveren een 
bijdrage en de redactie maakt er weer 
iets moois van. Met vereende krach-
ten wordt de klus toch maar weer elke 
maand geklaard.

Een andere klus waarvoor wij in de vo-
rige Samenstromen een oproep deden, 
is inmiddels ook geklaard, namelijk 
het gezamenlijk schoonmaken van 
de Orangerie. Bleef de mailbox na de 
oproep angstvallig leeg, toch troffen een 
aantal trouwe medewerkers elkaar op 
25 maart om met emmers sop, spons en 
zeem en wat er zoal meer aan schoon-

maakartikelen nodig is, het verzamelde 
vuil uit alle hoeken en gaten te ver-
wijderen. Niet dat de zaal nooit wordt 
schoongemaakt, maar ga uzelf maar na. 
Als je je meubels eens van de kant haalt, 
omdat je bijvoorbeeld moet behangen, 
schrik je toch van het vuil dat zich op 
onverwachte plekken heeft verzameld. 
Dat is in elk huishouden zo.
Na een ochtend gezellig poetsen, daarbij 
door onze onvolprezen Gerda voorzien 
van ons natje en droogje, was de klus 
weer geklaard. We kunnen er weer een 
jaartje tegen. Hulde aan al deze stille 
werkers (al was het verre van een stille 
bedoening door al het gezellige geklets), 
ze zijn er toch maar weer!

Onze tuin
Wat is er keihard gewerkt in onze tuin. 
Als je nu komt aanrijden, kan het je 
niet ontgaan dat de woeste rij struiken 
aan de slootkant grondig onder han-
den is genomen. Er is flink gezaagd en 
gesnoeid en zo komt er volop ruimte 
voor de struiken om weer opnieuw uit 
te lopen en te bloeien. En over bloeien 
gesproken: bij onze grot stond een veld 
met sneeuwklokjes de afgelopen weken, 

een genot om te zien. Er breekt weer 
een mooie tijd aan. Tijd om weer eens 
een rondje Stiltetuin te doen en u te ver-
bazen over wat er zoals groeit op deze 
mooie plek én om te zien hoeveel werk 
door onze tuinploeg verzet wordt.

‘Passie’ door Zevenhoven  
en Nieuwveen
Gaat u mee op weg naar Pasen? De 
protestantse en katholieke kerken in 
Nieuwveen en Zevenhoven organiseren 
een passierondgang. Het verhaal van 
het lijden en sterven van Jezus wordt 
verteld op vijf locaties en op verschil-
lende manieren: door drama, film, zang 
en gesproken woord. 
De rondgang (op de fiets) vindt plaats 
op dinsdag 11 april. (Mocht u niet kun-
nen fietsen dan proberen wij vervoer 
met de auto te regelen.)

De presentatie duurt op elke locatie 
ongeveer 15 minuten. De totale rond-
gang duurt twee en een half uur. De vijf 
locaties zijn de Witte Kerk in Zevenho-
ven, waar de rondgang start, vervolgens 
gaat u naar basisschool de Diamant in 
Zevenhoven, de Ontmoetingskerk in 

Zevenhoven

Onze tuin
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Nieuwveen, de Sint-Nicolaaskerk in 
Nieuwveen en de Johannes Geboorte-
kerk in Zevenhoven. Onderweg en na 
de rondgang wordt er koffie, thee en 
limonade geschonken. De Passierond-
gang start op verschillende tijden: 18.30, 
18.45, 19.00 en 19.15 uur.  

Met dit initiatief hopen wij veel mensen 
te bereiken. Daarom zal er huis-aan-
huis in Nieuwveen en Zevenhoven een 

flyer worden verspreid. Wij hopen ook 
op deelnemers uit de andere parochie-
kernen van onze federatie.

U kunt zich voor de rondgang opgeven. 
Dat kan bij ondergetekende. Vermeld 
a.u.b. uw naam, telefoonnummer, het 
aantal personen dat u aanmeldt, de 
gewenste starttijd en (wanneer u niet in 
staat bent te fietsen) dat u gebruik wilt 
maken van vervoer met auto. Ook komt 
er achter in de kerk een inschrijfformu-
lier te liggen.

Namens de organisatie, 
Jaap Aartman, Schoolstraat 1, 
2435AA Zevenhoven, 
tel. (0172) 53 86 56, 
e-mail: j.aartman@planet.nl.

Pinksternoveen
Van 26 mei t/m 3 juni is er de Pink-
sternoveen. Voor locatie, tijden en 
routebeschrijving; zie de pagina met 
algemeen nieuws.

Paaseieren zoeken
Na de viering van Palmpasen, zater-
dag 8 april, gaan de kinderen in de 
tuin paaseieren zoeken. Neem dus je 

zaklantaarn mee en een pen/potlood. Er 
zullen weer eieren in bomen of struiken 
hangen met een letter erop. Maak het 
woord en krijg je beloning.
De volwassenen kunnen ondertussen 
genieten van een lekker kopje koffie/
thee.

Activiteit Orangerie april
Dinsdag 11 april gaan we een paasstukje 
maken. U heeft hiervoor een klein 
mandje nodig en een snoeischaar.
Voor het steekschuim, bloemen en 
decoratie zorgen wij. De koffie staat om 
14.00 uur klaar. De kosten zijn € 8,00.
Opgeven bij Joke via de mail; jokevtol@
gmail.com of tel. (0172) 53 97 48.

Gerda, Joke en Gerda

Het is genieten van het mooie voorjaar
Van de kleurrijke krokussen die bloeien
Van de zon en alles wat gaat groeien
Kijk naar het nestelen van een vogelpaar

Een lekker warme tijd breekt weer aan
De bittere kou is eindelijk uit de lucht
De lange strenge winter is op de vlucht
Die heeft wel goed zijn best gedaan

De vogeltjes in de tuin tsjilpen maar door
Zij verheugen zich ook in deze tijd
En zingen hun lied uit dankbaarheid
Zo met elkaar is het een geweldig koor.

Voorjaar, een bijzonder mooi jaargetij
Alles in de natuur gaat nu snel ontwaken
Zie de lammetjes in de wei zich vermaken
Iedereen wordt hier vrolijk van en blij.

Fedde Nicolai



Goede Week 
In de week voor Pasen balt ons mooie 
geloof zich samen. Misschien wel 
daarom noemen we het de Góede 
Week! Weet u van harte uitgenodigd 
om te delen in de verschillende  
vieringen en zo naar het Paasfeest  
toe te groeien.

Palmzondag
De kinderen zijn welkom om een paar 
dagen eerder, op woensdag 5 april, 
Palmpasenstokken ‘te versieren’. Dat 
doen we in de school om 13.30 uur. 
Zondag 9 april krijgen de Palmpasen-
stokken een haantje en brengen we ze 
in de kerk in een mooie processie. De 
communicanten stellen zich voor!

Oecumenische Vespers
Op 10, 11 en 12 april om 19.15 uur ko-
men we samen met onze protestantse 
medegelovigen in de Dorpskerk van 
Woubrugge voor korte vespervierin-
gen op weg naar Pasen. Voorgangers 
uit de verschillende kerken werken 
eraan mee. Op woensdagavond ver-
leent het koor LEF uit Hoogmade haar 
medewerking.

Ter Does schoolviering rond Pasen
Op Witte Donderdag, 13 april, komen 
de kinderen en leerkrachten van de 
basisschool naar de kerk voor de Paas-
viering. Net als bij de Kerstviering zul-
len de verschillende groepen bijdragen 
aan de viering. De viering begint om 
10.45 uur.

Lijdensverhaal 
Op Goede Vrijdag om 19.00 uur 
worden we stil bij het verhaal over 
Jezus’ lijden. We nodigen u uit om wat 
bloemen mee te brengen om deze bij 
het kruis te leggen.

Hoogmade/Woubrugge

Paasmorgen
Feestelijk vieren we rond de Opge-
stane Heer. De Paaskaars, gewijd in 
de Paaswake in de Petruskerk, wordt 
plechtig binnengedragen tezamen met 
het gewijde water. We vernieuwen ons 
Doopsel en vieren de Eucharistie om 
11.15 uur.

Pastor M. Hoogenbosch

Voedselinzamelingsactie: 
“Waar wij vasten, worden 
anderen gevoed”
In een donker hoekje van onze kerk 
staat een eenzame lege boodschap-
penkrat… Als je goed kijkt zie je dat er 
ook iets opstaat: ‘inzameling Voed-
selbank’. Zelden zie je echter dat er 
ook iets in zit! Dat kan ook haast niet 
anders als zo’n kratje in zo’n donker 
hoekje staat en je er bijna nooit iets 
over hoort. 
Dat gaan we anders doen! Voortaan 
zal elke 2e zondag van de maand de 
krat pontificaal op de tafel staan zodat 
u er iets in kunt doen. 
Daar beginnen we mee op 9 april, 
Palmzondag. De kinderen hangen dan 
hun Palmpasenstok vol met fruit en 
lekkers om iemand daarmee te veras-
sen. U kunt zich erbij aansluiten door 
iets mee te brengen van uw overvloed 
voor de allerarmsten in onze omge-
ving. Uw gaven worden gebracht naar 
de Voedselbank Kaag en Braassem En 
Omstreken.

Wist u dat ongeveer 1,3 miljoen men-
sen rond de armoedegrens leven en dat 
85.000 mensen geholpen worden door 
de voedselbank? Wat kunt u meebren-
gen? Kijk maar op het boodschappen-
lijstje en/of gebruik uw fantasie. In heel 
ons bisdom wordt in deze Vastentijd 
extra aandacht gevraagd voor de Voed-
selbank. Doet u mee?

Speurtocht door de kerk 
In de aanloop naar de viering van de 1e 
H. Communie doen de eerste commu-
nicanten nog een aantal activiteiten. Zo 
hadden ze een speurtocht door de kerk 
van Rijpwetering. Met behulp van foto’s 
zochten ze zich een weg langs de doop-
vont en het orgel, de godslamp en het 
tabernakel, Maria en het altaar. In een 
andere bijeenkomst in Hoogmade heb-
ben we met elkaar brood gebakken en 
het verhaal over het laatste avondmaal 
gehoord. Ook daar hebben we even in 
de kerk gekeken en gezien dat het daar 
weer anders was, maar toch ook een 
beetje hetzelfde…
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Gedoopt
19 maart  Daniëlle Helena (Eileen) Mooren
   dochter van Peter en Inge Mooren-van der Hulst

Overleden
7 maart  Cornelis Hendrikus Winters   94 jaar
10 maart  Maria Petronella van der Post-van Egmond 68 jaar
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Leimuiden/Rijnsaterwoude

Jubileum St. Barbara 
Leimuiden en Rijnsaterwoude 
1917 - 2017
Dit jaar viert onze begrafenisvereni-
ging haar 100-jarig bestaan. Daar wil-
len wij op gepaste wijze een feestelijk 
jaar van maken. En dat doen we op 
een paar momenten. De eerste fees-
telijke gebeurtenis was op 26 februari 
een hele mooie eucharistieviering 
met pastor Bosma als voorganger. De 
pastor stond in zijn overweging stil 
bij het werk van barmhartigheid dat 
de Barbara met behulp van de vele 
vrijwilligers al 100 jaar doet. De mis 
werd feestelijk ondersteund door het 
St. Caeciliakoor. Na de mis was er kof-
fie drinken in de Priester Hendrikzaal. 
Dat was een heel geanimeerde bijeen-
komst. Toen de koffie op was, wer-
den alle vrijwilligers van de Barbara 
uitgezwaaid door pastor Bosma en 
vertrokken we per bus naar de Ooster-
begraafplaats te Amsterdam voor een 
bezoek aan het uitvaartmuseum “Tot 
Zover”. Het bezoek aan dit museum 
was zeer de moeite waard. Vooral de 
toelichting over het ontstaan van de 
Oosterbegraafplaats en de uitleg over 
de verschillende manieren van begra-
ven door de verschillende geloofsge-
meenschappen was bijzonder interes-
sant. De Oosterbegraafplaats is een 
prachtig “park” van ruim 33 ha. groot 
en bevat naast een crematorium meer 
dan 20.000 graven. Ook zijn er nog 
meer dan 4000 urnengraven.

Het volgende feestelijke onderdeel is 
het uitkomen van het blad Tijdinghen 
dat dit keer exclusief is gewijd aan ons 
100-jarig jubileum. Deze uitgave is tot 
stand gekomen in samenwerking met 
de Stichting Oud Leimuiden-Rijnsa-
terwoude en wordt verspreid onder al 

onze leden. Het is een uitgave die een 
prachtig beeld geeft van de historie 
van onze vereniging. Er staan veel bij-
dragen in van vrijwilligers die voor de 
Barbara actief zijn of in het verleden 
actief zijn geweest. 
En dan het derde onderdeel. Bij de uit-
gave van Tijdinghen is de uitnodiging 
voor de jaarvergadering op 18 april in 
Partycentrum Keijzer gevoegd. Naast 
het vergadergedeelte zal er onder  
andere een spreekster zijn die op een 
luchtige manier komt vertellen over 
haar ervaringen in het begrafeniswerk. 
Het belooft een gezellige en feestelijke 
jaarvergadering te worden, waarvoor 
alle leden zijn uitgenodigd. Wel wordt 
gevraagd u van te voren aan te mel-
den. Tenslotte wil ik iedereen bedan-
ken die heeft meegewerkt aan het 
vieren van ons jubileum.

Namens het bestuur van de 
St. Barbaravereniging,
Antoon Kea

Gezamenlijke Solidariteits-
maaltijd - Vastenactieproject 
‘Eilanden van Hoop in San 
Salvador’
Op donderdag 9 maart werd door de 

pastoraatsgroep en de Protestantse 
Gemeente Leimuiden een gezamenlij-
ke solidariteitsmaaltijd georganiseerd 
in de “Ontmoeting”. Bij deze geza-
menlijke maaltijd waren 60 mensen 
aanwezig. Door vrijwilligers is er een 
heerlijke maaltijd bereid waar ieder-
een van smulde.
Mevrouw Anneke Bosma (namens de 
MOV werkgroep Vastenactie St. Jan 
de Doper Leimuiden/Rijnsaterwoude) 
heeft tijdens de maaltijd het vasten-
project voor Eilanden van hoop in San 
Salvador toegelicht.

De opbrengst van de gezamenlijke 
Solidariteitsmaaltijd is € 381,50 wat 
in zijn geheel ten goede komt aan de 
vastenactie. Geweldig! Dat u met zo 
velen de Vastenactie voor San Salva-
dor op deze manier een warm hart 
hebt toegedragen.

Plantjesverkoop voor de  
vastenactie ‘Eilanden van 
Hoop in San Salvador’
Dit jaar hebben wij er voor gekozen 
om plantjes te verkopen voor de vas-

Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd - Vastenactieproject 
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tenactie. Fleurige primula’s en schalen 
bosviolen verkopen wij op zondag 2 
april na de viering van 9.15 uur en de 
Seniorenviering (donderdag 6 april).

Namens de pastoraatsgroep 
Sonja Knelange 

Nieuws van Akkoord 
9 april 2017: Palmpasen viering met 
een hele bijzondere betekenis. Het is 
dan precies 40 jaar geleden dat Els van 
Zon voor het eerst de viering met het 
kinderkoor opluisterde. 
We hebben dus wat te vieren en dat 
gaan we doen ook!
Om 10.45 uur hopen we dat de kerk 
al goed gevuld is, we gaan dan name-
lijk een aantal oude bekende liederen 
zingen met alle aanwezigen. 
Om 11.15 uur begint de Palmpasen 
viering; samen met Els van Zon, Ans 
Klein en Marina van Dam (voorma-
lige en huidige dirigentes) gaat het 
kinder- en tienerkoor Akkoord er een 
mooie viering van maken.

Na de viering is er koffie met een 
high tea; daarbij kunnen oud leden, 
parochianen, leden, trouwe fans, 
herinneringen ophalen in de Priester 
Hendrikzaal. Voor de kinderen is er 
een speurtocht.
Bent u/ben jij er ook bij; gezellig! 
Opgeven kan via akkoord40jaar@
outlook.com of inschrijven op de lijst 
achter in de kerk.

Seniorenviering in de veertig-
dagentijd
Op donderdag 6 april is er een  
seniorenviering in de St. Jan de Doper 

kerk in Leimuiden en Rijnsaterwoude. 
De eucharistieviering begint om 9.30 
uur en wordt muzikaal ondersteund 
door het Caeciliakoor, terwijl Pastor 
B. Bosma ons voorgaat. Na afloop is er 
een gezellig samenzijn in de Priester 
Hendrikzaal. De koffie en/of thee met 
iets lekkers staan dan klaar.  Bent u 
afhankelijk van vervoer dan kunt u 
contact op nemen met  Mevr. Wil 
Koeleman, tel. (0172) 50 87 39.

Johannes: met muziek een 
verhaal vertellen 
De Bijbel is rijk aan verhalen maar 
hoe vertaal je dat voor een breed pu-
bliek naar deze tijd? Op 8, 9 en Goede 
vrijdag 14 april zijn de uitvoeringen 
van de 'Johannes' te zien op drie loca-
ties: in de Sint Jan de Doper (8 april 
20.00 uur), de Woudse Dom (9 april 
15.00 uur) en de Dorpskerk (14 april 
20.00 uur). Nieuwe en oude muziek 
wordt afgewisseld met vertrouwde en 
eigentijdse woorden. 
Deze eigentijdse Johannes Passie 
wordt uitgevoerd onder muzikale 
leiding van Theo van der Hoorn door 
een groot koor van 70 mensen en een 
instrumentaal ensemble. 

Kaarten à € 5, - zijn vanaf nu verkrijg-
baar bij:  voor alle uitvoeringen:
-  de Gemakswinkel, Leimuiden 
-  via de mail: info@passieleimuiden.nl 

uitsluitend voor de uitvoering in de 
St. Jan de Doper: 

-  na afloop van de vieringen achter in 
de kerk

-  Op donderdagochtend op het paro-
chiesecretariaat

- Lief en leed -

Gedoopt
18 februari  Jake Samuel Buntsma 
   zoon van Jeffrey en Sylvia Buntsma-de Wagenaar

Huwelijksjubilea
15 april  Piet en José Koot-van Haasteren      40 jaar

Overleden
8 maart  Leo Kompier     76 jaar
13 maart  Jos Hogeboom     63 jaar

-  Gerard Verbeek voor de St. Jan de 
Doper, tel. (0252) 68 57 47 of (06) 
245 881 42.

Pasen
Zaterdag 15 april zal in onze kerk de 
Paaswake worden gevierd. Voorganger 
is pater Jos Moons S.J. en de aanvangs-
tijd is 9.30 uur. Muzikale medewer-
king van het St. Caeciliakoor o.l.v. 
Theo v.d.Hoorn.

Eerste Paasdag: 16 april vieren we om 
9.15 de feestelijke hoogmis, waarin 
pastor B. Bosma ons voorgaat. Het 
parochiële koor St. Caecilia zal de 
viering muzikaal ondersteunen

Tweede Paasdag; 17 april is er, zoals 
de laatste jaren gewoon, alleen een 
viering voor de gehele Franciscus-
parochie in de Petruskerk in Roelo-
farendsveen. Aanvangstijd: 10.00 uur. 
Ook hier zal het St. Caeciliakoor de 
muzikale medewerking verlenen.

Peppelhofviering
Op vrijdag 21 april om 9.30 uur zal  
er een eucharistieviering zijn 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 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: (06) 235 777 58.
TIP: Noteer dit nummer in uw tele-
foonklapper!
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Dinsdagmorgen
11 april 9.30 uur Eucharistie in OA. 
Voorganger is pastor B. Bosma. Na de 
viering koffie op de pastorie.
25 april 10.00 seniorenochtend in Oud 
Ade, zie het stukje hieronder.
Er is een communieronde op 4 april, 13 
april ( Witte Donderdag) en 18 april.

Uitnodiging seniorenochtend
Wij nodigen alle 65plussers uit onze 
parochiekern en hun partners uit voor 
de seniorenochtend op dinsdag 25 april 
om 10.00 uur in Oud Ade.
We beginnen met een viering van 
woord en communie met voorganger 
diaken A. van Aarle.
Daarna verwachten we u in het dorps-
huis van Oud Ade voor de koffie of 
thee, ’n glaasje en een praatje. Einde on-
geveer 12.00 uur. U ontvangt hiervoor 
géén persoonlijke uitnodiging meer in 
de bus, dus schrijf deze datum gelijk in 
uw agenda. Wij hopen velen van u te 
mogen ontmoeten.

De pastoraatsgroep 

Secretariaat
Vanwege Tweede Paasdag is het  
secretariaat op dinsdagmorgen 18 april 
geopend in plaats van maandag.

Speurtocht in de kerk van 
Rijpwetering voor de commu-
nicantjes 
Op woensdag 8 maart hebben wij een 
speurtocht door de kerk van Rijpwete-
ring gemaakt.
Wij mochten speuren in de kerk omdat 
wij op 14 mei onze Eerste Heilige Com-
munie doen.

Oud Ade/Rijpwetering

viering in Oud Ade en stellen wij ons 
aan jullie voor.

Guusje & Ingrid van der Geest

Hosanna & zwaai met je  
palmtak!
Nog twee weken hebben we te gaan 
voor het Paasfeest. Op 9 april beginnen 
we de Goede Week met Palmpasen. De 
kinderen zijn op school druk bezig om 
de Palmpasenstokken te versieren en er 
lekkere dingen aan te hangen.
De viering van Palmzondag in Oud 
Ade begint met de processie door de 
kinderen met hun Palmpasenstokken 
vanuit de pastorie. We lopen over de 
stoep naar het parochiehuis en dan 
over de parkeerplaats terug naar de 

Het was heel leuk, we mochten boven 
op het bankje zitten waar het orgel is.
Als je boven bent, ben je best wel hoog 
en kan je alles goed zien.

We hebben nog wel meer opgespoord 
zoals het Mariabeeld, het altaar, het 
doopvont en het tabernakel. In dit 
mooie kastje wordt het brood van Jezus 
bewaard. Jezus deelde op de laatste 
avond brood en wijn met zijn vrien-
den. Wij delen ook met onze vrienden 
bijvoorbeeld onze kleurpotloden of 
snoepjes, al is dat niet altijd makkelijk. 
Ook delen wij met anderen ons verdriet 
of onze blijdschap. Hier hebben we over 
gepraat.

Wij weten nu ook over de kleuren en 
wat we dan vieren in de kerk. 
We mochten op allerlei plaatsen komen 
en kijken wat gewoonlijk niet kan, dat 
was wel bijzonder.
Voordat wij onze Eerste Heilige Com-
munie doen is er op zondag 9 april een 

Speurtocht in de kerk van Rijpwetering
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- Lief en leed -

Overleden
15 februari Jacob Damianus van der Geest  87 jaar
15 februari Maria Helena Johanna Hoogenboom – van Steijn  88 jaar
3 maart Maria Helena Johanna van Berkel- Hoogenboom  87 jaar

kerk. Wilt u meelopen met de proces-
sie, verzamelt u dan vóór de pastorie. 
Dan wordt het een mooie gezamenlijke 
processie.

Na de opening van de viering en de 
wijding van de palmtakjes zullen de 
kinderen u een palmtakje uitdelen. 
In de viering zullen we extra aandacht 
hebben voor de kinderen die zich voor-
bereiden op de Eerste Heilige Com-
munie.

Vastenactie-doosje
Wie thuis heeft gespaard voor de Vas-
tenactie, mag het doosje of het bedrag 
in een envelop meebrengen op deze 
Palmzondag. Samen met het bedrag dat 
we al eerder bij elkaar brachten, wordt 
dat een mooie bijdrage voor het project 
in El Salvador.

Kindercrèche
Tijdens de viering op Palmzondag 
in Oud Ade is voor de allerkleinsten 
crèche in de pastorie. De pastorie kunt 
u bereiken via de deur rechts achter in 
de kerk.

Kruisweg
Op woensdag 1 maart is de veertig-
dagentijd begonnen. Een periode van 
bezinning en versobering, die uitmondt 
in de Goede week ter voorbereiding op 
Pasen. 

De kruisweg is op Goede Vrijdag om 
15.00 uur. Het tijdstip waarop volgens 
de overlevering Jezus stierf. Biddend en 
zingend langs de veertien afbeeldingen 
van de lijdensweg van Christus.
Van harte worden ook de kinderen uit-

genodigd om de Kruisweg mee te lopen 
en bloemen neer te leggen bij het kruis
Vrijdag 14 april om 15.00 uur in de H. 
Bavokerk te Oud Ade.
U bent meer dan welkom.

Els van Schie en Tineke van Hoorn

Paaswake met kinderen in 
Rijpwetering
Op zaterdag 15 april is in Rijpwetering 
de plechtige Paaswake. En let op: Voor 
jong en oud. De kinderen gaan name-
lijk aan het begin van de Woorddienst 
naar het Dorpshuis en hebben daar hun 

eigen uitgebreide kinderwoorddienst. 
Met zang, Bijbel, beamer vertellen wij 
hen over de schepping, de uittocht en 
de verrijzenis van Jezus. Als zij terug-
komen in de kerk zullen zij de zegening 
van het doopwater meemaken en de 
Eucharistie verder met ons vieren.
Pastoor Glas en diaken Van Aarle zullen 
de Paaswake grotendeels samen leiden. 
Diaken Van Aarle gaat met de kinderen 
en de begeleiders naar de kinderwoord-
dienst. 

Deze mooie viering begint om 
19.00 uur! Komt allen!

Met open handen wil Jezus ons ontvangen

Hij heeft al onze zonden op zich genomen

Wij mogen in alle ootmoed tot Hem komen

Laten we naar Hem uitzien vol verlangen.

Jezus heeft zo veel voor ons moeten lijden 

Vrijwillig begaf Hij zich in angst en nood

Zijn weg leidde zelfs tot de duistere dood

Hij moest sterven om ons leven te bevrijden.

Maar na drie dagen verrees Hij uit het graf

Jezus heeft de bittere dood overwonnen

Met Pasen is het nieuwe leven begonnen

Dank aan Hem die zo veel voor ons gaf. 

Met open handen willen wij U prijzen

En met gevouwen handen tot U gaan

Voor alles wat U voor ons hebt gedaan

Willen wij U loven en alle eer bewijzen.

Fedde Nicolai

H. Franciscus parochie   
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Nieuws vanuit de pastoraats-
groep
Op weg naar Pasen, een tocht van 40 
dagen, tijd van bezinning. Naast per-
soonlijke bezinning proberen wij, als 
pastoraatsgroep, ons ook steeds te be-
zinnen op al onze parochiële activitei-
ten. Om het zorgen voor elkaar, vooral 
voor hen die nauwelijks de eindjes aan 
elkaar kunnen knopen, uit te dragen, 
staat er tegenwoordig een ‘Voedsel-
mand’ in het portaal bij de kerk. Naast 
een financiële gift voor de Vastenactie, 
kunt u ook met houdbare producten 
uiting geven aan uw zorg voor uw 
naasten, dichterbij en verder weg. Een 
mooie start nu in deze vastentijd, maar 
mogelijk een nieuw begin van een blij-
vend activiteit. We zijn benieuwd wat u 
van dit initiatief vindt! 

Naast de oproep voor uw bijdrage in 
de ‘Voedselmand’, is er ook altijd een 

oproep voor vrijwilligers. Er zijn vele 
activiteiten waarbij extra handen en 
ideeën zeer welkom zijn! Bijvoorbeeld: 
tuinonderhoud, secretariële taken, 
kostertaken, schoonmaak, voorbereiden 
familievieringen, enz. Vraag mij of een 
van mijn collega’s gerust om wat meer 
informatie! Dan ook een oproep aan ie-
dereen die foto’s heeft genomen van de 
(sloop van de) Jacobuskerk. Wilt u deze 
foto’s met ons delen? Zo kunnen wij het 
archief zo volledig mogelijk houden en 
wellicht kunnen we eens tot een collage 
of overzicht voor alle geïnteresseerden 
komen.

Op weg naar Pasen, samen zijn we op 
weg. Van harte nodig ik u uit tot het 
meevieren en meelijden in de Goede 
Week. Op Witte donderdag geden-
ken we het laatste avondmaal en de 
voetwassing van Jezus met en bij zijn 
leerlingen. Wilt u ook actief meedoen? 
U kunt zich aanmelden bij Ellen v.d. 
Willik. Op Goede Vrijdag gedenken we 
de kruisweg van Jezus. ’s Middags om 
15 uur is er een ‘kinderkruiswegviering’, 
waarbij uiteraard ook alle volwassenen 
van harte welkom zijn! Paaszaterdag 
-Stille zaterdag omdat de klokken niet 
luiden- is de laatste dag van de vas-
tentijd. In de Paaswake, om 21.30 uur, 
vieren we met elkaar de komst van het 

licht, het water en de vreugde om de 
verrijzenis van Jezus, om daags erna, 
met Pasen, Zijn verrijzenis te vieren. 
Viert u met ons mee?!?

Namens de pastoraatsgroep, 
Astrid de Haas

Gemeenschappelijke  
ziekenzalving Emanuelkern
Dit jaar zal pastoor J. Glas de gezamen-
lijke ziekenzalving toedienen in een 
feestelijke viering op:
woensdag 26 april, om 10.30 uur in 
Zorgcentrum Jacobus te Oude Wete-
ring.

De viering zal worden opgeluisterd 
door het Emanuelkoor. U kunt zich 
hiervoor tot 17 april opgeven bij:
Secretariaat van de Emanuelkern, 
Petruskerk. Noordeinde 187
2371 CR Roelofarendsveen, e-mail: 
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Open dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00-11.00 uur, tel. (071) 331 09 40.

Als u de zalving ontvangt zijn ook uw 
familieleden en andere dierbaren daar-
bij van harte welkom.

Omdat in deze viering het sacrament 
van de ziekenzalving centraal staat en 

Gemeenschappelijke ziekenzalving Emanuelkern

A.U.B. voor de ziekenzalving aanmelden VÓÓR 17 april AANMELDEN (schriftelijk of telefonisch) bij het secretariaat 
van de Petruskerk. (Dit geldt voor beide vieringen.)

De heer/mevrouw                 telefoonnummer

wil de ziekenzalving ontvangen op woensdag 26 april om 10.30 uur/vrijdag 21 april om 15.45 uur

Naast mijzelf zullen hierbij                  familieleden/vrienden aanwezig zijn
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vraagt om tijd en aandacht, zal er geen 
eucharistie of communie zijn. Maar alle 
bewoners, ook zij die niet aan de zal-
ving deelnemen, zijn van harte welkom 
om deze feestelijke plechtigheid mee te 
vieren!
In de Hof van Alkemade is op vrijdag 
21 april om 15.45 uur een gemeen-
schappelijke ziekenzalving

Werkgroep ziekenzalving Emanuelkern,
pastoor J. Glas

IS HET WAAR?
Heb jij het al gehoord?                             
Ik kan het niet geloven!
Het graf is leeg … verlaten…                    
ik ben ervan ondersteboven.

Wat zeg jij nou: “leeg en verlaten?”    
Had dan niemand iets in de gaten?
De soldaten  hielden toch de wacht      
of gaven die gewoon geen acht?

Nee, de vrouwen gingen erheen deze 
morgen, zij wilden Zijn lichaam  
gaan verzorgen. Het graf was leeg,  
het lichaam verdwenen!!
Toen zijn er twee engelen verschenen
die zeiden: “Mensen,  HIJ  IS   
OPGESTAAN!!
Zoals voorzegd is het gegaan!”

En de twee leerlingen die naar Em-
maus trokken zijn van Hemzelf heel erg 
geschrokken.  Hij wandelde rustig met 
hen mee en maakte zich bekend bij die 
twee dóór … het breken van het brood
HIJ is LEVEND en niet dood!

Christus, Onze Heer en Redder 
door Hem kunnen wij weer verder
Dank U Vader, dank U zeer  
voor de Verlosser,  Onze Heer

April  2017, Dorothé Klein-Verdel     

Doordeweekse vieringen 
in april
Petruskerk iedere dinsdag en donder-
dag om 09.00 uur en woensdag om 
07.00 uur met uitzondering van
13 april (Witte Donderdag) en 27 april 
(Koningsdag)
Gogherweide iedere vrijdag om  
09.30 uur

- Lief en leed -

Gedoopt
Damian Bakker en Romee de Koning

Overleden
7 maart   Anthonius Johannes Huigsloot    82 jaar

Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag 
om 16.00 uur met uitzondering van 
zaterdag 8 april.
De oecumenische dienst is op  
woensdag 5 april om 10.30 uur.
Voor vieringen in de Goede Week en 
met Pasen, zie het rooster.

Televisie uitzending
Zondag 2 april is er weer een uitzen-
ding van de eucharistieviering vanuit 
de Petruskerk.

Vieringen op Goede Vrijdag
De kinderkruisweg op vrijdag 14 april 
om 15.00 uur. Om 19.00 is er een 
Goede Vrijdagviering m.m.v. Faith. 
Voor beide vieringen geldt dat iedereen 

bloemen of één bloem mee mag bren-
gen om bij het kruis te leggen.

Gebed

God van vrede,
help mij zoeken naar de geestelijke
waarden in mijzelf, in anderen,
in de wereld rondom mij.
Het moet uitkomen tot een verdieping
van mijn relatie met U.
Help mij de oppervlakte die mijn
bovenlaag is, open te breken om te
weten wat mijn drijfveer is van mijn 
handelen.
Ik leg dan de eigenlijke betekenis
van mijn diepste diepte open.

Ik ontdek wat mijn verlangens zijn
en mijn gevoelens.
Help mij te luisteren en te handelen
naar Uw Woord, zodat ik in de
praktijk van het dagelijks leven,
de weg vind naar een betere wereld die
bij mij beginnen moet.
Vader, Zoon en heilige Geest
geef mij en de wereld Uw Vrede,

Amen



Clara & Franciscus federatie 

Omzien naar elkaar
Huwelijksjubilea

Het is een groot feest om een huwelijksjubileum te vieren. Het is 
een mijlpaal die aandacht verdient, in de familie, en zeker ook in 
de kerk. We zijn dan ook blij dat we regelmatig verzoeken krijgen 
om tijdens een viering voor een bruidspaar te bidden en aan-
dacht te besteden aan een jubileum. 

De realiteit is echter dat het eenvoudigweg niet lukt om aan alle 
wensen te voldoen. Het plannen van het rooster is ook zonder 
dergelijke verzoeken al een enorme uitdaging. 

Als u toch een jubileum wilt vieren zijn er daarom twee mogelijk-
heden. U kunt ofwel een eigen viering aanvragen op een tijdstip 
dat er geen weekendvieringen zijn. Of u kunt een viering te kie-
zen die al in het rooster staat. Het secretariaat van uw kerk kan 
daarbij assisteren. 

Pastoor Jack Glas

Zaterdag 8 april wandelen in Aarlanderveen voor het Vasten-
actieproject in San Salvador

De MOV-werkgroep van de Claraparochie organiseert toch ook 
een speciale wandeltocht. De reden hiervan is dat de wan-
deltocht in Roelofarendsveen wegens de vieringen niet goed 
uitkomt. De opbrengst van deze wandeltocht op 8 april a.s. 
komt volledig ten goede aan de Vastenactie van dit jaar: creëren 
van eilanden van hoop in San Salvador, de hoofdstad van El 
Salvador (Midden Amerika) in de vorm van veilige jeugdcentra. 
Hier kunnen kinderen, jongeren én volwassenen veilig spelen en 
leren, zonder angst voor het grote geweld op straat door de vele 
bendes.

Tussen 10.00 en 11.00 uur bent u van harte welkom in ’t Ach-
terom, Noordeinde 26 in Aarlanderveen (naast de HH Petrus en 
Pauluskerk) om u in te schrijven, waarbij u eerst wat kunt drinken 
met een lekkere versnapering erbij. Vervolgens kunt u kiezen uit 
twee routes:
1.  Bij mooi weer een route van ± 11 km (ook door weilanden)
2.  Bij minder mooi weer een route van ± 8 km over verharde 

wegen

Na afloop staat in ’t Achterom heerlijke soep voor u klaar.
Aanmelden bij T. Uijttewaal, tel. (0172) 53 83 22 of via de  
mail: tuijttewaal@hotmail.com
Deelname is € 3,50 p.p., incl. koffie/thee/limonade en soep

Huisbezoek

Het pastoraal team krijgt wel eens signalen dat mensen terug-
denken aan vroegere tijden. De pastoor en kapelaan kwamen 
toen op huisbezoek. Dat gebeurt nu haast niet meer. 

Tijden zijn inderdaad veranderd. Een dorp met één pastoor 
en twee kapelaans (ook priesters) is niet meer voor te stellen. 
Stonden er vroeger vaak drie pastores op één dorp, nu zijn wij 
met vijf pastores (waarvan twee priesters, één diaken en twee 
pastoraal werkers) voor 11 kerken en 5 verzorgingshuizen; dus 
16 kerkplekken en de parochianen zelf zijn over bijna 20 dorpen 
verdeeld.

Maar het is bijzonder om te zien hoe in een veranderende situ-
atie die lijkt op krimp er toch een mooie nieuwe gemeenschap 
ontstaat. Inderdaad kan natuurlijk niet alles meer gedaan worden 
zoals het vroeger ging. Maar dat hoeft ook niet. 

In de meeste parochiekernen zijn bezoekgroepen, wijkcon-
tactpersonen, communiegroepen en ziekenbezoekgroepen 
aanwezig. Vanuit de parochie nemen deze parochianen de taak 
om de kerk en de aandacht vorm te geven. Iedereen is op deze 
wijze betrokken bij elkaar. En daarnaast gaan ook uw pastores 
nog langs de huizen om, waar nodig, gelovigen te bezoeken, te 
bidden en de Heilige Communie uit te reiken. Maar de hoofd-
zaak ligt bij de parochianen die het bezoekwerk als taak op zich 
genomen hebben. 

Daar mogen wij allen dankbaar voor zijn. Wilt u ook zo’n taak 
op u nemen? Heeft u tijd over? Neem dan contact op met één 
van de leden van het pastoraal team. Met elkaar zorgen wij voor 
elkaar en maken wij Gods liefde zichtbaar.

Diaken André van Aarle

Bedevaarten 
naar Banneux
Elk jaar worden er 
vanuit het bisdom 
Rotterdam bedevaarten
georganiseerd naar 
Banneux. Zo ook  
dit jaar. 

Meer informatie
hierover vindt u op 
de pagina van de 
kern Nieuwveen.
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

En de winnaar is….

Diego Hoogenboom uit Hoogmade! Diego wist de omgekeerde alfabetpuzzel te ont-
cijferen en had ook nog het goede antwoord op deze vraag: ‘Hoe heet de periode die 
de dag na carnaval begint?’ Diego antwoordde: ‘vasten’. Goed gedaan hoor! Jij krijgt 
van ons een leuke prijs thuisgestuurd.

Wil je ons helpen?
Heb jij leuke ideeën voor Spraakwater? Heb je zelf een leuk stukje geschreven of 
heb je een mooie tekening gemaakt? Misschien heb je wel een hele interessante 
vraag? Laat het ons weten. Wie weet komt dit dan in Spraakwater en krijg jij een leuk 
prijsje… Kun jij ons hierbij helpen? 
Stuur dit dan naar: samenstromenspraakwater@gmail.com.
Hele fijne paasdagen gewenst allemaal!

Geloofsvraag 

Heeft Jezus er zo uitgezien als 
hij op de kruisweg staties wordt 
afgebeeld?
Bij een mooie man met lang haar 
en een baard, denken we allemaal 
al snel, dit is Jezus. Maar hebben 
we het dan bij het rechte eind? 
Niemand is zo veel afgebeeld als 
Hij. Kloppen al deze afbeeldingen, 
weten wij eigenlijk wel iets over zijn 
uiterlijk? Het korte antwoord is: nee.
Vanuit de Bijbel kan van Jezus 
niet een beeld worden gemaakt. 
Nergens wordt beschreven hoe hij 
er uitzag.

Waarop zijn dan alle afbeeldingen 
gebaseerd? De kunstenaars die 
door alle eeuwen heen afbeeldingen 
van Jezus maakten hadden geen 
idee hoe er uitzag. Maar wel had-
den ze een idee van Jezus, zoals 
bijvoorbeeld Jezus als Zoon van 
God of Jezus als koning, leraar of 
als genezer. Het zijn juist dit soort 
ideeën die de kunstenaars probeer-
den te schilderen. 

Als je denkt aan Jezus als Zoon van 
God, dan denk je niet aan iemand 
met een grote rode puist op zijn 
neus. Nee, dan denk je aan iemand 
met een heel mooi glad gezicht, een 
soort van supermodel.
Als je aan Jezus denkt kun je ook 
denken dat Hij heel wijs moet zijn. 
Dus het supermodel moet er ook 
heel wijs uit zien.
En tenslotte gebruikten de kunste-
naars de mensen om hen heen als 
uitgangspunt. 

Als jij nu denkt aan Jezus, hoe ziet 
Hij er dan voor jou uit? Weet je ook 
waarom?

Pastor Bouke Bosma

Gedicht
De week voor Pasen komt eraan, 
de Goede Week, een week met een traan,
want toen is Jezus doodgegaan.

Palmpasen - 9 april
Op zondag Palmpasen staan mensen te 
juichen.
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen,
want Jezus komt daar op een ezeltje aan!
Hoi, hoi! Onze koning! roept iemand vooraan. 

Witte donderdag - 13 april
Die avond eet Jezus nog één keer met  
vrienden.
Hij wast zelf hun voeten, als een bediende.
Hij bidt, en zegt bij het breken van ’t brood
‘Blijf zo aan mij denken, na mijn dood.’ 

Hij wordt door soldaten gehaald die nacht
en naar een gevangenis toegebracht.
De mensen roepen met luide stem:
Weg met hem, aan het kruis met hem!

Goede vrijdag - 14 april
Jezus die zoveel van mensen houdt:
daar hangt hij, op een kruis van hout.
Aan het einde roept hij: ‘Het is volbracht.’
De middag wordt donker als de nacht.

Stille zaterdag - 15 april
Zijn vrienden leggen hem in een grot.
Die dag voelt alles leeg en dood.
Hun Heer is weg, ze gelóven het niet. 
Ze zitten te huilen van verdriet.

Paasmorgen - 16 april
Op zondag nog vóór het licht van de dag
gaan enkele vrouwen naar het graf. 
Het is leeg! Er zit een engel die zegt:
’Zoek hem niet waar je hem had neergelegd! 

Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!’
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.
Ze werden niet zomaar geloofd, die dag,
want niemand had zo'n bericht verwacht.

Een poosje later geloofden ze pas
dat Jezus echt verrezen was,
want steeds meer vrienden vier, zes, tien,
vertelden: 'Wij hebben Jezus gezien!'  
 
Pasen
Dat is wat wij samen vieren vandaag, 
we maken van Pasen een vrolijke dag. 
Hij leeft, God laat ons nooit in de steek.
En dáárom is het de Goede Week!

Bron: geloventhuis.nl



28

Algemeen
Clara & Franciscus federatie 

Pinksternoveen Het Groene Hart 2017                                         

Voor de 24e keer wordt tussen Hemelvaart en Pinksteren een 
Pinksternoveen gehouden als voorbereiding op de komst van de 
Heilige Geest. Op vrijdagavond 26 mei openen we de noveen in 
een gezamenlijke viering in Boskoop,  daarna slingert de noveen 
zich in 2 kringen door het Groene Hart om op zaterdag 3 juni 
weer samen te komen voor de feestelijke slotviering in de  
H. Adrianuskerk in Langeraar.

De Pinksternoveen is een samenwerking tussen R.K.- en PKN 
kerken en andere instellingen, zoals Ipse de Bruggen, een zor-
ginstelling voor verstandelijke- en meervoudige gehandicapten, 
die al vele jaren deel uit maken van de Pinksternoveen.
Iedere avond worden we welkom geheten in steeds een ver-
schillende kerk voor een woord- en gebedsviering verzorgd door 
ervaren vrijwilligers. In het weekend past de noveen zich aan 
aan de reguliere weekendvieringen.

Het thema van deze noveen luidt: De Geest verbindt.

Aanleiding voor de keuze van dit thema is een oproep van Paus 
Franciscus in reactie op de verdeeldheid in onze wereld van 
vandaag; Kijk niet alleen naar wat ons verdeeld, maar kijk vooral 
naar wat ons verbindt.

Op zoek naar verbinding hebben wij de Helper Gods, de Heilige 
Geest, hard nodig.  Immers Hij is onze schakel met God en zijn 

allesomvattende liefde. Hij is ook onze schakel met Jezus, met 
Zijn woorden en Zijn levenshouding. 

In deze Pinksternoveen willen wij bidden om de komst van de 
Heilige Geest en om onze bereidheid gehoor te geven aan de 
oproep van Paus Franciscus.

We nodigen u van harte uit met ons mee op weg te gaan en zien 
u graag bij één of meerdere vieringen.  Na afloop staat er altijd 
een kopje koffie of thee klaar. Graag tot ziens.
Alle informatie over de vieringen/diensten vindt u hieronder, of 
elders in dit blad.

Willie Toor

Reformatiejaar (500 jaar reformatie) 
in nieuwveen
In het dorp Nieuwveen gaan op zondag twee groepen chris-
tenen naar hun eigen kerk. De katholieken togen op naar hun 
H. Nicolaaskerk en de protestanten verzamelen zich rond de 
preekstoel in de Ontmoetingskerk.

De Reformatie laat diepe sporen na. Hoewel wij als christenen 
het goed kunnen vinden, merken wij op belangrijke momenten 
dat de geschiedenis er ook voor gezorgd heeft dat er scheurin-
gen zijn ontstaan. 

ROUTE 2017

Vrijdag 26 mei - 19.30 uur

H. Joannes de Doper – A.P. van Neslaan 50 – Boskoop

H.H. Petrus en Paulus Zaterdag O.L.V. Geboorte

Dorpsweg 24 – Reeuwijk 19.00 uur 27 mei 19.00 uur Past. v.d. Plaatstraat 15 – Rijpwetering

Ipse de Bruggen, locatie Hooge Burch Zondag Kerkelijk centrum de Bron

Spoorlaan 19 – Zwammerdam 11.00 uur 28 mei 10.00 uur Troubadourweg 2 – Alphen a.d.Rijn

H. Willibrordus Maandag H.H Petrus en Paulus

Overtocht 20 – Bodegraven 19.30 uur 29 mei 19.30 uur Noordeinde 26 – Aarlanderveen

De Lichtkring Dinsdag H. Johannes Geboorte

Amerikalaan 91 – Alphen a.d. Rijn 19.30 uur 30 mei 19.30 uur Noordeinde 28 – Zevenhoven

St. Johannes Onthoofding Woensdag Gereformeerde Kerk

Oosteinde 23 – Moordrecht 19.30 uur 31 mei 19.30 uur Oostkanaalkade 2 – Ter Aar

H. Laurentius Donderdag St. Martinus 

Dr. van Noortstraat  88 – Stompwijk 19.30 uur 1 juni 19.30 uur Simon v. Capelweg 62 – Noorden

Samenwerkende kerken HAPIS Vrijdag St. Jan de Doper

Plein Ned. Herv. Kerk - Haastrecht 20.00 uur 2 juni 19.30 uur  W. v.d. Veldeweg 24 – Leimuiden

Zaterdag 3 juni - 19.00 uur

H. Adrianus – Langeraarseweg 90 – Langeraar
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De laatste decennia zoeken wij als christenen elkaar weer op.  
En dat moet ook. Oecumene noemen wij dat. En in de loop  
van de tijd ontdekken wij ook de waarden die de verschillende 
richtingen hebben gebracht. Maar ook…….er zijn nog pijn  
momenten.

SYMPOSIUM OP 26 APRIL 2017 IN ONTMOETINGSKERK 
IN NIEUWVEEN.
(Kerkstraat 45, 2441 CC Nieuwveen)

Dominee Gonja van ’t Kruis en diaken-pastor André van Aarle 
gaan een mini-symposium organiseren. Het thema is: De kracht 
en de pijn van de Oecumene. Sprekers zijn Ds. dr. Arjan Plaisier, 
oud-scriba van de Protestantse kerk in Nederland en Mgr. Dr. 
Jan Hendriks, (hulp) bisschop in Haarlem.
Zij zullen hun licht laten schijnen over de Oecumene nu en de 
kansen voor de toekomst.

Tussendoor is er samenzang en orgelspel. Er is ook gelegen-
heid voor plenair gesprek en een hapje en een drankje. De kerk 
is open om 19.00 uur en om 19.30 uur begint de avond. U bent 
allen van harte welkom.

Diaken André van Aarle

Vespers in de Stille Week

In de week voor Pasen houden de geloofsgemeenschappen van 
Woubrugge een serie van drie vespers. Deze worden gehou-
den op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 april in de 
hervormde Dorpskerk van Woubrugge. Ze duren van 19.15 uur 
tot 19.45 uur.

Momenten van stilte, zang, schriftlezing en  gebed doen ons de 
weg van Jezus herdenken en helpen om ons voor te bereiden 
op het Paasfeest van 16 april.
Verschillende pastores van onze gemeenschappen leiden deze 
bijeenkomsten. 

Is geloven wel gezond?

Kunnen we op deze vraag in deze tijd van meten is weten een 
antwoord geven? Aan de hand van een statistiek die wij kregen 
met betrekking tot cijfers van het afgelopen jaar 2016 wil ik daar 
een uiterst bescheiden poging doen.

Om welke cijfers gaat het dan hoor ik u zeggen. Wel het gaat 
om de cijfers van de uitvaarten van de mensen waarvan wij in 
onze federatie via onze kerken de uitvaart hebben verzorgd. In 
totaal hebben we het over 183 parochianen. Daarvan zijn er in 

de Claraparochie 79 mensen aan de Heer toevertrouwd en in de 
Franciscusparochie 104.

Als u kijkt naar het bovenstaande staatje ziet u dat de gemid-
delde leeftijd van een mannelijke parochiaan 78,6 jaar is. Bij de 
dames ligt dat wat hoger, namelijk 81,6 jaar.
Als je deze gemiddelde leeftijden van onze parochianen zet 
naast de landelijk gemiddelde leeftijden zie je dat onze  
mannelijke parochianen gemiddeld 3,2 jaar langer 
 leven en bij “onze” dames is dat 1,1 jaar.

Mogen we daar uit concluderen dat door 
te geloven wij langer leven? De conclusie 
laat ik verder aan u. Maar geloven doet 
zeker geen kwaad.

Pastor Bouke Bosma

Musical Esther met De Vliegende 
Speeldoos
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de parochiekern  
Aarlanderveen.

ROUTE 2017

Vrijdag 26 mei - 19.30 uur

H. Joannes de Doper – A.P. van Neslaan 50 – Boskoop

H.H. Petrus en Paulus Zaterdag O.L.V. Geboorte

Dorpsweg 24 – Reeuwijk 19.00 uur 27 mei 19.00 uur Past. v.d. Plaatstraat 15 – Rijpwetering

Ipse de Bruggen, locatie Hooge Burch Zondag Kerkelijk centrum de Bron

Spoorlaan 19 – Zwammerdam 11.00 uur 28 mei 10.00 uur Troubadourweg 2 – Alphen a.d.Rijn

H. Willibrordus Maandag H.H Petrus en Paulus

Overtocht 20 – Bodegraven 19.30 uur 29 mei 19.30 uur Noordeinde 26 – Aarlanderveen

De Lichtkring Dinsdag H. Johannes Geboorte

Amerikalaan 91 – Alphen a.d. Rijn 19.30 uur 30 mei 19.30 uur Noordeinde 28 – Zevenhoven

St. Johannes Onthoofding Woensdag Gereformeerde Kerk

Oosteinde 23 – Moordrecht 19.30 uur 31 mei 19.30 uur Oostkanaalkade 2 – Ter Aar

H. Laurentius Donderdag St. Martinus 

Dr. van Noortstraat  88 – Stompwijk 19.30 uur 1 juni 19.30 uur Simon v. Capelweg 62 – Noorden

Samenwerkende kerken HAPIS Vrijdag St. Jan de Doper

Plein Ned. Herv. Kerk - Haastrecht 20.00 uur 2 juni 19.30 uur  W. v.d. Veldeweg 24 – Leimuiden

Zaterdag 3 juni - 19.00 uur

H. Adrianus – Langeraarseweg 90 – Langeraar
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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  
1 april 5de  
40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• H. van de Reep 

zaterdag  
1 april 5de  
40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang/Cantors
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma  

zondag  
2 april  
5de 40 Dagen

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche/kinderwoord-

dienst/koffie)
• B. Bosma  

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Flos Campi
• Presentatie Eerste H. Communie  

(na afloop spelletjes en vastenlunch 
t.b.v. El Salvador)

• H. van de Reep  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Parochiaan  

zondag  
2 april  
5de 40 Dagen

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild 

10.30 uur - TV-viering
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor (Leimuiden)
• J. Glas  
 
19.00 uur
• Avond van de Barmhartigheid

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor OA
• Na de viering koffie en ontmoeting
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• A. Vijftigschild  

zaterdag  
8 april 
Palmzondag

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Presentatie Eerste H. Communie  
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• B. Bosma 

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

zaterdag  
8 april 
Palmzondag

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• H. van de Reep  

zondag  
9 april 
Palmzondag

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

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

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

zondag  
9 april 
Palmzondag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• 40-jarig jubileum Kinder- & Tienerkoor 

(koffie na de viering)
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ
• Jeugdviering (met kindercrèche)
• M. Hoogenbosch  

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

donderdag  
13 april  
Witte 
Donderdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma + A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Met de communicantjes
• Th. van Steekelenburg + H. van de 

Reep  

donderdag  
13 april  
Witte 
Donderdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Jagerman + M. Hoogenbosch  

vrijdag  
14 april  
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kruisweg

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Parochiaan 

15.00 uur
• Kinderkruisweg

15.00 uur
• Kruisweg

15.00 uur
• Kruisweg
• Orgelspel
• H. van de Reep

15.00 uur
• Kinderkruisweg

vrijdag  
14 april  
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Akkoord

15.00 uur
• Kruisweg

15.00 uur
• Kruisweg

vrijdag  
14 april  
Goede Vrijdag

19.00 uur
• Kruisverering
• Cantors
• B. Bosma  

19.00 uur
• Kruisverering
• Canta Libre
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Kruisverering
• Waïmbaji
• Met de jongeren
• A. van Aarle 

vrijdag  
14 april  
Goede Vrijdag

19.00 uur
• Kruisverering
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Kruisverering
• Faith
• J. Glas 

19.00 uur
• Kruisverering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
15 april 
Paaszaterdag

19.00 uur
• Paaswake
• Lords Voice
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma + M. Hoogenbosch 

21.30 uur
• Paaswake
• Spirit
• B. Bosma + A. van Aarle

21.30 uur
• Paaswake
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg + M. Hoogen-

bosch 

zaterdag 
15 april 
Paaszaterdag

21.30 uur
• Paaswake
• St. Caeciliakoor
• J. Moons  

21.30 uur
• Paaswake
• Cadans
• J. Glas + H. van de Reep

19.00 uur
• Paaswake
• Joy + LOSZ
• Kinderwoorddienst
• J. Glas + A. van Aarle  

zondag  
16 april  
Pasen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Koffie na de viering
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Th. van Steekelenburg  

zondag  
16 april  
Pasen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA & Gemengd Koor RW
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas  

maandag  
17 april 
Tweede 
Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• B. Bosma 

maandag  
17 april 
Tweede 
Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• J. Glas  

zaterdag  
22 april

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas  

zaterdag  
22 april

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• B. Bosma  

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

zondag  
23 april

9.30 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Oecumenische Scholendienst
• H. van de Reep 

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas 

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

zondag  
23 april

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• J. Velthuyse 

zaterdag  
29 april

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zaterdag  
29 april

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

zondag  
30 april

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

zondag  
30 april

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Th. Dingjan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

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

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

wekelijks 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
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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  
1 april 5de  
40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• H. van de Reep 

zaterdag  
1 april 5de  
40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang/Cantors
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma  

zondag  
2 april  
5de 40 Dagen

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche/kinderwoord-

dienst/koffie)
• B. Bosma  

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Flos Campi
• Presentatie Eerste H. Communie  

(na afloop spelletjes en vastenlunch 
t.b.v. El Salvador)

• H. van de Reep  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Parochiaan  

zondag  
2 april  
5de 40 Dagen

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild 

10.30 uur - TV-viering
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor (Leimuiden)
• J. Glas  
 
19.00 uur
• Avond van de Barmhartigheid

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor OA
• Na de viering koffie en ontmoeting
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• A. Vijftigschild  

zaterdag  
8 april 
Palmzondag

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Presentatie Eerste H. Communie  
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• B. Bosma 

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

zaterdag  
8 april 
Palmzondag

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• H. van de Reep  

zondag  
9 april 
Palmzondag

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

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

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

zondag  
9 april 
Palmzondag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• 40-jarig jubileum Kinder- & Tienerkoor 

(koffie na de viering)
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ
• Jeugdviering (met kindercrèche)
• M. Hoogenbosch  

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

donderdag  
13 april  
Witte 
Donderdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma + A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Met de communicantjes
• Th. van Steekelenburg + H. van de 

Reep  

donderdag  
13 april  
Witte 
Donderdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Jagerman + M. Hoogenbosch  

vrijdag  
14 april  
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kruisweg

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Parochiaan 

15.00 uur
• Kinderkruisweg

15.00 uur
• Kruisweg

15.00 uur
• Kruisweg
• Orgelspel
• H. van de Reep

15.00 uur
• Kinderkruisweg

vrijdag  
14 april  
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Akkoord

15.00 uur
• Kruisweg

15.00 uur
• Kruisweg

vrijdag  
14 april  
Goede Vrijdag

19.00 uur
• Kruisverering
• Cantors
• B. Bosma  

19.00 uur
• Kruisverering
• Canta Libre
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Kruisverering
• Waïmbaji
• Met de jongeren
• A. van Aarle 

vrijdag  
14 april  
Goede Vrijdag

19.00 uur
• Kruisverering
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Kruisverering
• Faith
• J. Glas 

19.00 uur
• Kruisverering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
15 april 
Paaszaterdag

19.00 uur
• Paaswake
• Lords Voice
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma + M. Hoogenbosch 

21.30 uur
• Paaswake
• Spirit
• B. Bosma + A. van Aarle

21.30 uur
• Paaswake
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg + M. Hoogen-

bosch 

zaterdag 
15 april 
Paaszaterdag

21.30 uur
• Paaswake
• St. Caeciliakoor
• J. Moons  

21.30 uur
• Paaswake
• Cadans
• J. Glas + H. van de Reep

19.00 uur
• Paaswake
• Joy + LOSZ
• Kinderwoorddienst
• J. Glas + A. van Aarle  

zondag  
16 april  
Pasen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Koffie na de viering
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Th. van Steekelenburg  

zondag  
16 april  
Pasen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA & Gemengd Koor RW
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas  

maandag  
17 april 
Tweede 
Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• B. Bosma 

maandag  
17 april 
Tweede 
Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• J. Glas  

zaterdag  
22 april

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas  

zaterdag  
22 april

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• B. Bosma  

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

zondag  
23 april

9.30 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Oecumenische Scholendienst
• H. van de Reep 

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas 

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

zondag  
23 april

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• J. Velthuyse 

zaterdag  
29 april

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zaterdag  
29 april

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

zondag  
30 april

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

zondag  
30 april

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Th. Dingjan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

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

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

wekelijks 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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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  
1 april 5de  
40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• H. van de Reep 

zaterdag  
1 april 5de  
40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang/Cantors
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma  

zondag  
2 april  
5de 40 Dagen

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche/kinderwoord-

dienst/koffie)
• B. Bosma  

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Flos Campi
• Presentatie Eerste H. Communie  

(na afloop spelletjes en vastenlunch 
t.b.v. El Salvador)

• H. van de Reep  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Parochiaan  

zondag  
2 april  
5de 40 Dagen

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild 

10.30 uur - TV-viering
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor (Leimuiden)
• J. Glas  
 
19.00 uur
• Avond van de Barmhartigheid

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor OA
• Na de viering koffie en ontmoeting
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• A. Vijftigschild  

zaterdag  
8 april 
Palmzondag

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Presentatie Eerste H. Communie  
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• B. Bosma 

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

zaterdag  
8 april 
Palmzondag

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• H. van de Reep  

zondag  
9 april 
Palmzondag

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

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

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

zondag  
9 april 
Palmzondag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• 40-jarig jubileum Kinder- & Tienerkoor 

(koffie na de viering)
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ
• Jeugdviering (met kindercrèche)
• M. Hoogenbosch  

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

donderdag  
13 april  
Witte 
Donderdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma + A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Met de communicantjes
• Th. van Steekelenburg + H. van de 

Reep  

donderdag  
13 april  
Witte 
Donderdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Jagerman + M. Hoogenbosch  

vrijdag  
14 april  
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kruisweg

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Parochiaan 

15.00 uur
• Kinderkruisweg

15.00 uur
• Kruisweg

15.00 uur
• Kruisweg
• Orgelspel
• H. van de Reep

15.00 uur
• Kinderkruisweg

vrijdag  
14 april  
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Akkoord

15.00 uur
• Kruisweg

15.00 uur
• Kruisweg

vrijdag  
14 april  
Goede Vrijdag

19.00 uur
• Kruisverering
• Cantors
• B. Bosma  

19.00 uur
• Kruisverering
• Canta Libre
• Th. van Steekelenburg 

19.00 uur
• Kruisverering
• Waïmbaji
• Met de jongeren
• A. van Aarle 

vrijdag  
14 april  
Goede Vrijdag

19.00 uur
• Kruisverering
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Kruisverering
• Faith
• J. Glas 

19.00 uur
• Kruisverering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
15 april 
Paaszaterdag

19.00 uur
• Paaswake
• Lords Voice
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma + M. Hoogenbosch 

21.30 uur
• Paaswake
• Spirit
• B. Bosma + A. van Aarle

21.30 uur
• Paaswake
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg + M. Hoogen-

bosch 

zaterdag 
15 april 
Paaszaterdag

21.30 uur
• Paaswake
• St. Caeciliakoor
• J. Moons  

21.30 uur
• Paaswake
• Cadans
• J. Glas + H. van de Reep

19.00 uur
• Paaswake
• Joy + LOSZ
• Kinderwoorddienst
• J. Glas + A. van Aarle  

zondag  
16 april  
Pasen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Koffie na de viering
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Th. van Steekelenburg  

zondag  
16 april  
Pasen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA & Gemengd Koor RW
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas  

maandag  
17 april 
Tweede 
Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• B. Bosma 

maandag  
17 april 
Tweede 
Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• J. Glas  

zaterdag  
22 april

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas  

zaterdag  
22 april

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• B. Bosma  

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

zondag  
23 april

9.30 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Oecumenische Scholendienst
• H. van de Reep 

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas 

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

zondag  
23 april

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• J. Velthuyse 

zaterdag  
29 april

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zaterdag  
29 april

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

zondag  
30 april

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

zondag  
30 april

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Th. Dingjan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

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

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

wekelijks 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. 4 (mei 2017) kunt u uiterlijk op  
10 april aanleveren bij uw lokale redactie.  
Het blad verschijnt omstreeks 28 april/1 mei.

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: 
R.A.J. Aupers (0172) 57 21 40
rajau@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
- Mariakerk- Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ 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 v.d. 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

 

Door Leen



jONgerEn
Goede Vrijdag 14 april 2017
Ook dit jaar hebben we een programma in elkaar gezet om met de jongeren van  
federatie Clara en Franciscus en van de Hervormde de gemeente Nieuwkoop stil te staan  
bij Goede Vrijdag. De dag waarop we herdenken dat Jezus stierf aan het kruis voor de  
vergeving van onze zonden. We gaan deze avond en op een ontdekkingsreis en staan stil  
bij de laatste woorden van Jezus.

Wat kan je verwachten:
• Na de viering een avond en nacht vol te gekke spellen, mooie verhalen en bijzondere momenten
• Midden in de nacht zullen we van de R.K. Martinuskerk een verlicht kruis naar de Hervormde kerk van Nieuwkoop brengen

Goed om te weten:
• We verzamelen om 18.45 uur in de Jozefzaal, R.K. Martinuskerk in Noorden.
• We lopen om 19.00 uur in processie de kerk binnen
• Neem een bloem mee om neer te kunnen leggen bij het kruis
• Vertrektijd met het verlichte kruis: ± 23.30 uur vanuit Noorden
• Aankomsttijd met het verlichte kruis: ± 01.00 uur in Nieuwkoop
• De tieners zullen allen veiligheidshesjes dragen die door ons verzorgd worden
• Zaterdag 15 april om 07.00 uur hebben we een dienst in de Hervormde kerk
• Zaterdag 15 april om 08.00 uur sluiten we de nacht af met een heerlijk ontbijt

Wat moet je meenemen:
• Dikke trui
• Zaklantaarn
• Goede schoenen
• Vrienden en vriendinnen
• Goed humeur (ook voor de nacht)

Meld je aan voor deze onvergetelijke Goede Vrijdag!

Voor vragen of aanmelden:
Jos Schalkwijk: josgratis@ziggo.nl
William van Egmond: rocksolidta@hotmail.com
Dirk Jan v/d Kooy: djvdkooy@gmail.com

Agenda   

2 april: Jongerengroep in Aarlanderveen

7 april: Rock Solid in Aarlanderveen

9 april: Wereldjongerendag in Waddinxveen

14 april: Goede Vrijdag avond in Noorden

14 april: Goede Vrijdag nacht in Nieuwkoop

21 april: Rock Solid in Aarlanderveen

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


