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Van de Redactie
Op de eerste zomerse dag van het jaar stroomt de kopij binnen bij de redactie van dit blad. In de zonnige achtertuin, want buiten kun je
heerlijk werken! Uit alle windstreken van onze federatie ontvangen we weer nieuws, activiteiten, oproepjes en verslagen van mooie dingen
die zijn geweest en aankondigingen van al het prachtige dat nog gaat komen.
In mei vond het jaarlijkse redacteurenoverleg van het blad Samenstromen plaats. Redacteuren van alle parochies en rubrieken kwamen bij
elkaar om het blad tegen het licht te houden en hun ervaringen te delen.
Met de tips en suggesties uit deze bijeenkomst kan de centrale redactie verder om de puntjes op de i te zetten. Heeft u ook een suggestie, tip of
opmerking over het blad Samenstromen? We horen het graag van u. U kunt ons bereiken via e-mail samenstromen@gmail.com.Wij wensen u
ook in deze juni-editie weer veel leesplezier!
De centrale redactie van deze maand: Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Marieke van Gelderen

ARMOEDE
Broeder Epifanes heette hij. Hij was een
gewaardeerde collega die al weer lang
geleden op tachtig jarige leeftijd overleed.
Hij was op mijn school handenarbeidleerkracht en kwam twee dagen in de week
vanuit Driehuis naar Amsterdam om les te
geven en ons in de pauzes te vermaken
met zijn onstuitbare humor.
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Hij vertelde over zijn broederwijding het
volgende: Hij mocht zelf een naam kiezen.
Maar die naam was vergeven dus hij
kreeg een andere. Na zijn professie,
waarvan hij zo zeer onder de indruk was
geweest dat hij zijn naam niet goed gehoord had, vroeg hij aan zijn overste,
“Hoe heet ik nu eigenlijk?” De overste
zei hem dat hij op de dag van de
Epifanie (Driekoningen) was gewijd,
dus broeder Epifanus zou heten. Hij wist
nog wel dat hij de gelofte van gehoorzaamheid had afgelegd, dus ging hij
er niet tegenin.
Op school noemden wij hem kortaf Epi,
een koosnaampje.Toen ik hem eens
nodig had belde ik hem ’s avonds op en
kreeg de broeder-telefoon aan de lijn en
vroeg naar broeder Epi. De broeder was
even stil en zei dat hij geen broeder Epi
kende. Toen ik uitlegde waarvoor ik belde
begreep de broeder-telefoon wie ik moest
hebben en zei met een grote zucht: “O, je
moet Fanus hebben.” In het klooster kortten ze zijn naam ook af maar daar werd
het Fanus.

Epi vertelde mij eens wat de gelofte van
Armoede nu inhield. Het betekende dat je
het hele verdiende salaris afstond aan het
klooster en zelf een zakcentje kreeg voor
je sigaartje en je borreltje. De rest, kost,
inwoning en kleding was goed verzorgd.
Een nieuw pak of toog nodig? Je riep
maar en het kwam er.
Tot het moment dat hij wat meer zakgeld
kreeg en daarvan ook de benzine voor zijn
brommertje en zijn nieuwe pak zelf moest
betalen. Dat ging niet zonder te sparen en
zorgvuldig met je geld om te gaan. Toen
pas, zo vertelde hij, wist ik echt wat de
gelofte van Armoede inhield. Ik heb hem
ondanks dat altijd als een gelukkig en
tevreden mens gekend.
Rob Aupers

OVERWEGING Pastoraal

De Weg, de Waarheid en het Leven
Jezus zegt ons in het Johannesevangelie: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” Maar wat zal Jezus daar nu mee
bedoelen? Het zal altijd een puzzel blijven, maar er valt natuurlijk wel iets over te zeggen…

De weg
Op weg zijn… We zijn het allemaal: van
de ene naar de andere plek in ons vaak
drukke bestaan. Maar ook zijn we onderweg op ons levenspad. We staan niet stil,
in ons leven gebeurt er zoveel.
Onderweg zijn hoort ook bij ons geloof.
Niet voor niets werden de eerste christenen de “mensen van de Weg” genoemd.
En als we op weg zijn, vinden we het
leuk als er anderen met ons meeleven.
We sturen berichtjes op sms, facebook,
whatsapp of hoe dan ook. We sturen
een kaartje of we bellen. En… we horen
graag iets terug!
Maar ook op onze “levensreis”, bij die
zaken die ons diep raken. Juist dan
voelen we ons soms alleen staan. Dan
geeft het troost te beseffen dat we nooit
helemaal alleen zijn. We zijn met Christus
verbonden. Hij is onze weg. Met Hem zijn
we nooit helemaal alleen, zelfs als we alleen lijken te staan! Dan moeten we Hem
natuurlijk wel die kans geven!

De waarheid
Jezus zegt ons dat Hij de waarheid is.
Ja, er is een waarheid. En ja, we kunnen
bij Hem terecht met vragen waar we ten
diepste een antwoord op zoeken.
Maar: aanvaarden dat er één waarheid is,
kan ook best moeilijk zijn. De consequentie is namelijk dat we de waarheid niet
zelf in pacht hebben. Het betekent dat ik
het met “mijn mening” niet altijd bij het
rechte eind heb!
Onderweg zijn met God betekent dat we
zo nu en dan ook moeten worstelen met
wat Jezus ons zegt. Dat geldt eigenlijk
voor alles wat er op ons pad komt. Maar
als we dat doen, als we die worsteling
aangaan, dan kunnen we er uiteindelijk
sterker uitkomen!

Het leven
Ja, weten het: Christus maakt voor ons
de weg naar het eeuwig leven toegankelijk. Toch is dat “leven” niet alleen iets

voor later! We hoeven echt niet af te
wachten!
Het leven is de moeite waard, hoe dan
ook. Ook al voelt dat soms misschien
niet zo. We zijn hier niet “per ongeluk”
of omdat het “moet”. Nee, God wil dat
we hier zijn. Hij geeft om ons, ook als we
onszelf niet “nuttig” vinden.
Ook is het leven in verbondenheid met
Christus niet alleen een goed leven voor
onszelf als persoon. Nee, we zijn door
Christus ook met elkaar verbonden. Een
goed leven wordt gedeeld met al die
anderen die we dagelijks tegenkomen!
Ja, we zijn inderdaad een “netwerk van
liefde”!

Op weg gaan…
En zo gaan we op weg door ons leven,
als gelovige, verbonden met Christus
en verbonden met elkaar: als familie, als
gemeenschap, als parochie.
Juist ook als parochie(s) zien we in deze
tijd de nodige uitdagingen. Doorgaan
op de manier waarop we altijd gewend
waren is gewoon niet meer mogelijk.
Dat zorgt voor onzekerheid en is lastig.
Maar… met Christus kunnen we die
uitdagingen samen aan! Durft U die Weg
met Hem en elkaar te gaan?
Pastor Jack Glas
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Verdieping
Mijn Anker, familiecatechese 2017-2018

Op verhaal komen voor
gebedsleiders

Op dit moment, half mei, zitten we als
Anker-kernteam midden in de evaluatie van
het eerste jaar van het Anker. Samen met
alle vrijwilligers hielden we een geanimeerde slotavond, compleet met Anker-appeltaart. We keken terug op dit eerste jaar
dat begon met nieuwsgierigheid, aarzeling en weerstand, maar
dat groeide tot vertrouwen en enthousiasme. Alles overziend
was er grote dankbaarheid voor wat we met elkaar hebben
mogen doen en tot stand konden brengen. Intussen hebben
ook alle deelnemende gezinnen via de e-mail verzoek gekregen
om hun reactie te geven op wat zij hebben meegemaakt op de
Ankerzondagen. Alle reacties en feedback zullen ons helpen om
de voorbereidingen van het nieuwe seizoen in gang te zetten.
Ook volgend jaar zullen we met veel enthousiasme het Anker
weer uitgooien.

In verschillende van onze parochiekernen zijn gebedsleiders
aangesteld door de bisschop. Dit zijn parochianen die een
speciale opleiding hebben gevolgd, waarmee zij in staat zijn om
gebedsmomenten en vieringen van gebed te leiden.
Voor alle gebedsleiders van ons bisdom werd afgelopen maand
een kloosterweekend gehouden in het Willibrordushuis, het
stadsklooster van de broeders van St. Jan in Den Haag. Een
prachtig gebouw met een schitterende kapel waar wij de dagorde van de broeders te volgden bij het gebed. De eucharistievieringen vierden wij in de H. Jacobuskerk.

Namens het Anker-kernteam, pastor Marjo Hoogenbosch

Trouwen in de kerk:
goed voorbereid ja-zeggen
Stellen die in het komend jaar willen trouwen en overwegen
om dat ook kerkelijk te laten bevestigen, nodigen we uit om in
een vroeg stadium contact te zoeken met de plaatselijke kerk.
Denk daarbij aan minimaal zes maanden van te voren. Zeker als
je aarzeling hebt over de kerkelijke huwelijkssluiting is het heel
goed om er van tevoren eens met een van de pastores over te
praten. Om in de Rooms Katholieke kerk te kunnen trouwen
hoef je niet allebei Rooms Katholiek te zijn. De voorbereiding bestaat uit een aantal avonden waarin je als stel praat over belangrijke thema’s in het samen leven als communicatie, toewijding
en gedeelde waarden en doelen. Daarnaast bereid je samen met
de priester of diaken de huwelijksviering voor.
Pastor Marjo Hoogenbosch
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Het thema dit jaar was: ‘Geroepen en naar buiten geleid’. Een
uitnodiging om stil te staan bij roeping en zending. Geroepen
zijn bij jouw naam en naar buiten geleid, gezonden worden, in
beweging komen vanuit jouw geloof, volgend wie jou voorgaat,
wie jou tot Herder is, je toevertrouwend aan Zijn stem. En dan
maar zien wat er gebeurt.
Het evangelie van Johannes dat vertelt over de Goede Herder
gaf ons het thema. Met de hulp van allerlei werkvormen zijn we
met elkaar aan de slag gegaan. Uiteindelijk bracht het ons de
vraag: mogen wij onszelf tot die schapen rekenen? Wat betekent dan roeping voor ons? Waartoe weten wij ons gezonden?
En hoe volgen wij Jezus na? Deze en andere vragen klonken
tegen de achtergrond van de Wereldgebedsdag voor Roepingen. Ook gingen wij naar buiten, de stad in zonder buidel en
staf, maar met een opdracht. Ieder koos uit een aantal voorwerpen uit wat je het meest aansprak. Het was de bedoeling om op
straat, in een winkel of cafeetje het voorwerp te ‘ruilen’. Door
aan een ander te vertellen wat het voorwerp voor jou betekent
en de ander te vragen om het te ‘ruilen’ voor iets aan jou. Zo
ontstonden de meest mooie verhalen die we met elkaar deelden. Ja, het was voor iedereen weer een ‘rijk’ weekend.
Anneke Rietbroek

Clara & Franciscus federatie

Vieren
Brielse Bedevaart op zaterdag 8 juli
Verbonden in Christus: we staan niet alleen. Op de een of
andere manier staan we er samen voor met Christus als
degene die voor ons de weg, de waarheid en het leven is!
Verbonden in Christus: samen, maar toch allemaal op onze
eigen manier! Die verbondenheid hebben de martelaren van
Gorcum met de dood moeten bekopen. Dat was in het jaar
1572, lang geleden. Maar niet voor iedereen! Ook vandaag
worden er velen vervolgd om hun geloof!
Zaterdag 8 juli vindt de Nationale Bedevaart naar Brielle
plaats. We herdenken die dag de martelaren van Gorcum,
maar staan ook stil bij onze verbondenheid met zovelen die in
onze tijd vervolgd worden om hun geloof.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Noordhoek in Roelofarendsveen. In Brielle vieren we de Eucharistie, de kruisweg, de
vesper en eindigen we met een processie naar het martelveld.
Er is ook een speciaal jongerenprogramma. Rond 18.00 uur
verwachten we weer terug te zijn. De kosten bedragen € 6,-.
Neem wel zelf een lunchpakket mee, er is gelegenheid om dit
in het heiligdom te nuttigen. Koffie, thee e.d. zijn wel aanwezig.

Bedevaart naar Kevelaer,
voor alle leeftijden
Van 28 tot en met 30 augustus vindt de bedevaart naar
Kevelaer weer plaats. Zoals ieder jaar gaan wij met ruim 200
mensen uit onze streek naar dit kleine Duitse plaatsje. Het
zijn dagen van gebed, ontmoeting, geloof en gezelligheid. Op
dinsdagavond komt onze bisschop Mgr. Vd Hende om de H.
Mis met ons te vieren in de basiliek.
In Nederland en België is Kevelaer vooral bekend als Mariabedevaartsoord. Sinds 1642 wordt er in het plaatsje een als
wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria
vereerd. Veel katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in Latijn bekendstaat als de Consolatrix Afflictorum, ofwel de “Troosteres der Bedroefden”.
Het zijn dagen waar iedereen zich aan kan optrekken. Ik zou
juist 30ers en 40ers willen uitnodigen om eens mee te gaan.
Daarmee dragen wij deze traditie over aan een nieuwe generatie. Ik zou zeggen: Probeer het eens.
Aanmelden kan bij Agnes van Berkel, (071)331 41 60.
Heb je vragen over de bedevaart? Neem dan contact op met
diaken André van Aarle. (zie colofon achterin)

U kunt zich uiterlijk tot 30 juni aanmelden bij: Anneke Rietbroek (071) 3313057, e-mail a.rietbroek@casema.nl. Graag bij
de bus gepast betalen.
Het heiligdom in Brielle is in de maanden juli en augustus
overdag geopend. Op donderdagen wordt er ‘s middags om
16.00 uur ook de Eucharistie gevierd. Voor informatie zie:
www.martelarenvangorcum.nl.
Graag tot ziens!
pastoor Jack Glas

KALENDER JUNI 2017
6,13,20,27 juni

19.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen		

Schriftinstuif

6,13,20,27 juni

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden		

Stiltemeditatie

7 juni

19.30 uur

H. Adrianuskerk, Langeraar		

Schriftinstuif

24 juni

18.00 uur

Zie pagina 28 van dit blad

Open Kerkennacht

25 juni

10.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

TV-viering
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De ontmoeting
De saamhorigheid van De Huiskamer

Groentesoep, een bal gehakt
en het laatste nieuws
“Hoe is het met uw vrouw?” Als de 86-jarige Niek van der Zwet zijn bord komt terugbrengen, informeren de mensen die
vandaag mee eten in de Noordense Huiskamer direct naar zijn vrouw die ernstig ziek is. Het tekent de saamhorigheid en
het belang van De Huiskamer als ontmoetingsplaats.
Door: Martin Gerritsen
“Groentesoep met maggiplant uit de
eigen tuin”, vertelt Bets trots als ze de
pan soep op tafel zet voor de tien mensen
die vandaag aanschuiven. Bets is een
van de 45 vrijwilligers van Stichting De
Huiskamer en ze kookt vandaag voor het
eerst. “Ik vind het belangrijk om iets voor
mijn medemensen te doen en ik kook
graag”, zegt ze. “Bovendien kom ik zo
ook zelf onder de mensen.”
Mia Vork
Stichting De Huiskamer is in 2012
opgericht op initiatief van Mia Vork, vertelt voorzitter Gé Droog. Toen het nieuwe
winkelcentrum met seniorenwoningen
werd gebouwd, bedachten enkele Noordenaren dat de bewoners ook ergens
samen moeten kunnen eten, samen
spelletjes kunnen doen en natuurlijk het
laatste nieuws kunnen uitwisselen. In
samenwerking met de Woningstichting
werd een eenheid als gezamenlijke ruimte
ontwikkeld en zo ontstond De Huiskamer.
“Het heeft vooral een sociale functie”,
vertelt Gé. “Zo voorkom je dat mensen
eenzaam thuis blijven. We zijn vijf dagen
per week open, van 10 uur in de ochtend
tot 10 uur in de avond. Om halfzes maken
we eten voor mensen die dat willen, hoewel je je wel van tevoren moet opgeven,
want we moeten natuurlijk weten hoeveel
ingrediënten we moeten kopen. Dagelijks
eten hier gemiddeld tien mensen. Dat
zijn overigens niet alleen mensen van de

Bets schept nog eens op, terwijl Annie van Veen toekijkt: “Het is hier gezellig en het
eten is goed.”
Simon van Capelweg. Op zich is iedere
55-plusser uit Noorden welkom. En we
weigeren je echt niet als je 50 jaar bent
of uit de directe omgeving van Noorden
komt.”
Fietsen
De 83-jarige Piet Vergeer kijkt hoe zijn
gehaktbal wordt opgediend. “Het eten is
hier prima”, zegt hij. “Ik eet hier driemaal
per week. De andere dagen eet ik bij mijn
kinderen. Het is altijd fijn om hier de anderen te spreken. Ik kom ook niet alleen
voor het eten, maar kom vaak ook overdag even langs. Behalve als ik fiets. Ik
fiets graag. Dan maak ik op mijn elektri-

De Huiskamer is gevestigd aan de Simon van Capelweg 169.
Dat is op de eerste verdieping in het zorgcentrum. U bent welkom vanaf 10 uur en
kunt ’s avonds tegen een vergoeding van € 7,- mee eten. Wel even van tevoren
opgeven: 0172 792 700.
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sche fiets een rondje naar De Hoef en ga
daar even lekker op het bankje zitten.”
Indonesisch
De 87-jarige Annie van Veen vertelt dat
er geregeld mensen ‘van buiten’ mee
eten, soms zelfs helemaal uit Zegveld.
Ze vindt het prima. “Het is hier gezellig
en het eten is goed. Ik hou alleen niet zo
van nasi.” Dan heeft ze pech, want op
initiatief van haar zoon Ton Tersteeg, die
tijdelijk bij haar woont, komt binnenkort
een vrijwilligster een uitgebreide rijsttafel
maken. “Ze is Indonesisch en wil heel
graag voor ons koken”, vertelt Ton. De
organisatie hiervan is in handen van de
bewoners zelf en De Huiskamer is voor
deze speciale gelegenheid op zaterdag
open. Ton vertelt vol enthousiasme,
maar zijn verhaal wordt onderbroken op
het moment dat Niek van der Zwet de
vuile borden terugbrengt. Het wel en wee
van zijn vrouw is dan even belangrijker.

Aarlanderveen
Petrus en Paulusdag
Zondag 2 juli is het patroonsfeest van de
HH. Petrus en Paulus. Traditiegetrouw
hebben we dan een feestelijke viering
waar alle koren aan meedoen. Daarnaast
is er kinderkerk. Na afloop is er koffie,
thee, limonade en lekkere koek. We
vieren – als het weer mee zit – buiten
voor de pastorie en we gaan voor de
koffie de tuin in. Daar wordt na de
koffie ook lekkere soep en een hapje
geserveerd.

Oldtimers, een aangename
verrassing
In de Samenstromen van april schreven
wij dat de gift voor de kerk van de
Oldtimers ruim € 400,00 was, maar tot
onze grote verrassing werd deze gift
vermeerderd. Het totale bedrag dat wij
gekregen hebben is € 575,00.
Wat hebben wij daarvan gekocht?
• Twee lantaarns voor waxinelichtjes
• Grote planten in mooie potten voor bij
het Mariabeeld op het kerkhof
• Houten schermen om de watertafel
vóór het kerkhof
• Een radio/cd speler.
De radio/cd speler zal gebruikt worden
in de kerk om achtergrondmuziek te
spelen tijdens de openstelling in de
maanden juli en augustus.
Na de vakantie krijgt de radio/cd speler
een plekje in ‘t Achterom om daar te
kunnen gebruiken.
Dus Oldtimers nogmaals hartelijk
bedankt voor dit mooie bedrag.
B.C.P. Ans Hijman

Informatieavond Heilig
Vormsel
De Vormselwerkgroep Ter AarAarlanderveen is inmiddels gestart met

de voorbereidingen voor het Heilig
Vormsel voor aankomend schooljaar
2017/2018.
Dinsdag 13 juni organiseren wij voor
kinderen, die volgend schooljaar in
groep 8 zitten, en hun ouders een
informatieavond. Deze vindt plaats in
’t Achterom van de Petrus en Pauluskerk
in Aarlanderveen en begint om 19.00
uur. De inloop is vanaf 18.45 uur.
Vrijdagavond 17 november 2017 dient
Bisschop Van Den Hende het sacrament
van het Heilig Vormsel toe in de Petrus
en Pauluskerk in Aarlanderveen.
Indien u niet aanwezig kunt zijn, maar
wel uw kind wenst aan te melden
dan is dit mogelijk via de e-mail
petrusenpaulus@live.nl. U ontvangt
van ons een aanmeldingsformulier.

Op het grasveld zijn spelletjes voor jong
en oud. Wat ons betreft wordt het weer
een mooie dag!
Uw eigen stoel meebrengen garandeert
u een prettige, zekere, zitplaats, maar we
zullen ook stoelen klaar zetten voor u.
Graag tot 2 juli, 9.15 uur.
Werkgroep Petrus en Paulusdag

- Lief en leed Overleden
20 april

Adrianus Koeleman

80 jaar

Huwelijksjubilea
9 mei
13 juni
14 juni

Co en Corry v.d Meer- Heemskerk
Jan en Suze Houdijk-Zijerveld
Tinus en Toos de Goey- v.d. Helm

55 jaar
50 jaar
50 jaar
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Langeraar

Van de commissietafel

Even voorstellen
Graag wil ik mij even voorstellen als
nieuw lid van de BCP (Beheercommissie Parochiekern). Mijn naam is Gert
van der Pijl. Ik ben geboren en getogen
Langeraarder. Mijn vrouw en ik hebben in 1981 de slagerij van mijn vader
overgenomen. Na 33 jaar slager in ons
dorp te zijn geweest hebben wij besloten de zaak te sluiten omdat er geen
opvolging was, waardoor wij tijd kregen
voor andere zaken. Zo werd ik gevraagd
om plaats te nemen in de BCP toen Ad
van Velzen stopte. Omdat ik het heel belangrijk vind dat onze mooie kerk voor
het nageslacht behouden blijft, heb ik
besloten om mij daarvoor in te zetten.
De BCP is namelijk verantwoordelijk
voor het onderhoud van de kerk en ook
de pastorie, het Koetshuis, de begraafplaats, de Oude Kleuterschool enzovoorts. In de komende jaren zal er aan
de kerk veel onderhoud verricht moeten
worden, daar wil ik graag mijn steentje
aan bijdragen.
Gert van der Pijl

Lintje
Namens de parochianen willen wij Giel
van Rijn feliciteren met het aan hem
uitgereikte lintje, als blijk van waardering voor al zijn inzet op alle vlakken
waar hij actief is.
De beheercommissie

Het Anker project
Ons geloof is mooi! Wij zijn katholiek/
protestant getrouwd. En zondag 14 mei
heeft onze oudste zoon Sem ‘de Eerste
Heilige Communie’ gedaan. Het was
8

Eerste Heilige Communie
een mooie dag! Letterlijk met het mooie
weer, maar ook met God. Ik weet nog
goed op welke manier het bij mij ging.
Het hoorde bij het katholieke geloof.
Zo deed 90% van mijn klasgenoten ook
Eerste Heilige Communie. Tegenwoordig is dit niet meer zo vanzelfsprekend.
Uit de klas van Sem is dit nu slechts
20%!. Het lijkt veel minder, maar toch
zijn erover de gehele federatie ruim 60
communicantjes. Het is een bewustere
keus van de ouders. De tijden veranderen en er is een weg gezocht naar
‘kwaliteit’.
Daarom zijn we dit jaar gestart met
het ‘Anker project’. Als gezinnen zijn
we ruim zes maanden onderweg en
afgelopen zondag hebben de kinderen
van Langeraar en Leimuiden hun Eerste
Heilige Communie gedaan. Het pastoraal team en vrijwilligers zijn al lange
tijd bezig geweest met de voorbereidingen. Het vraagt veel tijd en zorg. Wij
zijn dan ook de eerste federatie in heel
Nederland die deze stap durft te zetten.
Best spannend, voor beide kanten. Het
hele gezin is nu zes zondagen bij elkaar
gekomen, ingedeeld naar (leeftijd)

groep. Maar met een ding gemeen: het
geloofsgesprek en de voorbereiding op
de Eerste Heilige Communie van de
communicanten.
Wij, als ouders, begonnen de eerste
bijeenkomst enigszins nieuwsgierig en
afwachtend. We kregen opdrachten en
zelfreflectie om in gesprek te raken over
het geloof. Wat betekent het nu.... en
wat betekent het voor je? Zelf ben ik van
mening dat we bewuster met ons geloof
bezig zijn en dit beter kunnen vertalen
in de samenleving. Maar ook dat God
meer ‘thuis’ is in het gezin. Ik denk dat
het doel bereikt is en betere ‘kwaliteit’
geeft aan het doen van de Eerste Heilige
Communie. Natuurlijk blijft het een
leerproces, het kan altijd beter. Maar
voor ons gezin was het een feest om met
Sem en de andere kinderen hun Eerste
Heilige Communie te vieren.
Met vriendelijke groet,
Eva Rademaker-van Klink

H. Clara parochie
Kerkennacht zaterdag 24 juni
Eén keer in de twee jaar doen vele honderden kerken, van welke snit ook, in
ons land ’s avonds de deuren open. Zo
zal op 24 juni ook de H. Adrianuskerk
open zijn van 19.00 uur tot 23.00 uur
voor alle belangstellenden en hebben
we een klein programma gemaakt. Om
19.00 uur ligt er voor de kinderen een
fotospeurtocht klaar. Om 20.00 uur, om
21.00 uur en om 22.00 uur zal de heer
Van Rijn u iets vertellen over wat er te
zien is in de kerk. Diaken André van
Aarle geeft om 20.30 uur, om 21.30 uur
en om 22.30 uur een minicollege over
Maria.

Vanaf de Adrianustoren
• Zaterdag 3 juni gaan alle vormelingen uit onze federatie met de bus naar
Rotterdam voor de Vuurdoop. Een feestelijke dag voor jongeren die het afgelopen
jaar gevormd zijn.
• Zaterdag 3 juni om 19.00 uur is, na een week van elke avond bidden in een
andere parochiekern om de komst van de Heilige Geest, de slotviering van de
Pinksternoveen.
• Maandag 5 juni Tweede Pinksterdag is de Eucharistie viering om 10.00 uur.
Waimbaji uit Noorden zal zingen.
• Woensdag 7 juni 20.00 uur zijn alle ouders van de communiecantjes uitgenodigd
om met elkaar de ervaringen te delen.
• Woensdag 14 juni zijn alle werkgroepleden van de jeugdgroepen uitgenodigd
voor overleg.

U kunt rustig de kerk bekijken, elkaar
ontmoeten, een praatje maken of een
kaarsje opsteken. Ook de Hervormde
Kerk en de Gereformeerde Kerk in Ter
Aar zijn die avond open en hebben
elk een eigen programma. Dus altijd
al een beetje nieuwsgierig geweest hoe
de kerk er van binnen uit ziet? Ga eens
een kijkje nemen en weet dat je welkom
bent. Voor informatie welke kerken
meedoen kijk op de website van onze
federatie www.rkgroenehart.nl of op
www.kerkennacht.nl.

Nieuws uit het nieuwe koor
Al hebben we nog geen naam, we zijn
gestart. Wat begon als een piepklein
zaadje met één koorlid op de eerste
repetitie, is nu gegroeid tot zeven koorleden. En na de zomer heeft een achtste
koorlid aangegeven te komen zingen.

Aandacht voor het Adrianusbos

Graag groeien we door en daarom nodigen we je uit: Kom zingen en sluit je bij
ons aan. Elke maandagavond van 20.00
uur tot 22.00 uur in de kerk, ingang via
de pastorie. Heb je twijfels, kom het
dan proberen tot aan de zomervakantie. En help ons bij het vinden van een
naam….

Groet van alle koorleden,
organist en dirigent

Voor vragen, bel Manon:
(0172) 60 50 36 of (06) 47 31 67 36
mail: manontersteege@gmail.com.
Graag tot ziens en horens op maandag!

Aandacht voor het
Adrianusbos
Zondag 25 juni kan iedereen fietsen
voor een geldelijke bijdrage van de Rabobank voor ons mooie bos achter onze

- Lief en leed Overleden
04 april
25 april
06 mei

Petronella Clazina Möllers-Touw 		88 jaar
Geertruida Anna Maria Koeleman-Schijf
94 jaar
Joanna Petronella de Jong-Alkemade
84 jaar

kerk. Hoe meer mensen mee fietsen,
hoe hoger het bedrag dat de Rabobank
uitkeert voor onderhoud van het bos.
Ons inschrijfnummer is 212. Alvast
hartelijk dank voor uw inspanning.
Harry van der Hoorn

Koffieochtenden
Even een berichtje over de koffieochtenden. De eerstvolgende maandag in juni,
is tweede Pinksterdag en valt dus af. De
maanden juli, augustus en september
willen we ook overslaan in verband met
de vakantieperiode. Dat betekent dat de
eerstvolgende koffieochtend op maandag 2 oktober is. U bent dan weer van
harte welkom.
Namens de diakoniewerkgroep:
Thea van Dalen en Hennie Lek
SAMENstromen • juni 2017
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Nieuwkoop
voor de uitbundig versierde zijkapel en
daarna voor het priesterkoor weer hard
hun best hebben gedaan. De combinatie
van bloemen en de mooie doeken overtrof alle verwachtingen.
BCP

Mooie versiering

Kerkennacht

Tijdens de vastentijd hangen er mooie
paarse doeken links en rechts van het
altaar. Die we, na heel veel jaren niet
gebruikt in de kast te hebben gelegen,
weer in gebruik hebben genomen. Het
leek een goed idee om na de vasten met
het Hoogfeest van Pasen, als de kerk
mooi en uitbundig versierd is, de doeken
te vervangen door witte doeken met een
mooie bloesemtak er op. Symbool van
de lente, symbool van het nieuwe leven,
symbool van de verrijzenis. Zo’n idee
is mooi, maar we hebben gelukkig ook
vrijwilligers die de doeken dan naaien
en beschilderen. Het is een succes, want
iedereen die in de kerk is geweest sprak
er zijn lof over uit. Geweldig bedankt Rie
en Leo voor het werk dat jullie hebben
geleverd voor een prachtig priesterkoor,
ter meerdere eer en glorie van onze
mooie eredienst. En natuurlijk ook de
dames van de bloemengroep bedankt die

In het weekend van 23 tot 25 juni vindt
de landelijke kerkennacht plaats. Evenals
twee jaar geleden doen we met een aantal kerken in de federatie weer mee op
zaterdag 24 juni. Ook de Nieuwkoopse
kerk doet dit jaar weer mee.
De kerk is open van 19.00 uur tot 24.00
uur. Het programma is als volgt:
• Achter in de kerk: koffie en thee en
informatiefolders om in te kijken of
mee te nemen.
• In de Mariakapel: kunt u even bidden
en een kaarsje opsteken. Er staan een
Mariabeeld met een Nieuwkoopse
achtergrond van Leo van Klink; een
icoon van De Moeder Gods van het
Lijden (Maria van altijddurende bijstand) en twee glas-in-lood ramen met
voorstellingen van de Heilige Familie.
• In de zijkapel: Moment van gebed bij
het Heilig Sacrament. In deze kapel,
toegewijd aan de Heilige Familie en in

•

•
•
•

gebruik als dagkapel, staat een mooi
altaar uit 1887 en is Onze Heer aanwezig in de grote monstrans.
In het mortuarium links: tentoonstelling van een keuze van de vele bestaande afbeeldingen van Maria met
de nodige uitleg.
In de 2e biechtstoel een mini-expositie
van oude kerkmissaals.
Muziek: U hoort afwisselend Gregoriaanse en Russische kerkmuziek.
Zelf zoeken: aan de hand van een puzzeltocht krijgt u uitleg over wat er in
de kerk te zien is. De beschrijving is
achter in de kerk te verkrijgen.

U bent van harte welkom om in de loop
van de avond op de tijd dat het u schikt
langs te komen. Voor meer informatie
kijk op www.kerkennacht.nl.
Werkgroep Kerkennacht

Pinksterviering
Na het drukken van de vorige Samenstromen en het tussenblad is de viering
op de 1e pinksterdag gewijzigd. We
vieren niet om 11.15 uur maar om 9.15
uur om ook iedereen in de gelegenheid
te stellen samen met onze protestante
geloofsgenoten koffie te drinken in
De Rank.

Vanuit de pastoraatgroep

Versiering vastentijd
10

De seniorenviering donderdagmorgen
11 mei was weer zeer geslaagd. Pastor
Bauke Bosma ging voor in een Mariaviering met mooie liedjes van koor
Andante. Hierna was er nog een gezellig

H. Clara parochie
samenzijn in het Parochiehuis. Het is
heel fijn om te merken dat deze viering
zo op prijs gesteld wordt, met name door
de ouderen onder ons. Er is samenhorigheid en de sfeer is zeer goed.

Gezinsviering

Op 21 mei hebben 17 kinderen hun Eerste Heilige Communie gedaan. Wij hopen dat het een mooie viering is geweest
en een mooie onvergetelijke ervaring
voor de kinderen. Wij hopen ook dat zij
nog vaak terug komen om het brood van
Jezus te delen. Dat dit een begin mag zijn
en dat hun geloof zal groeien en bloeien
in onze kerkgemeenschap.
Misschien zijn er kinderen die nu iets
extra willen gaan doen in de kerk, bijvoorbeeld misdienaar worden. Of zing
je heel graag en ga je meezingen met
Flos Campi, dat zou helemaal fantastisch
zijn. Flos Campi is op zoek naar nieuwe
leden, ze zijn nog maar met 8 kinderen
en dat is echt te weinig .

Werkgroep GezinsVieringen

Ook zijn wij met spoed opzoek naar
mensen die koster willen zijn of worden.
Had u altijd al wat in de kerk willen
doen, dan is dit uw kans, schroom niet
en meldt u aan bij Irma van Eimeren
of Wilma de Pater, leden van de pastoraatsgroep. Zij kunnen u vertellen wat
er van u verwacht wordt.
Als meer mensen zich aanmelden bent u
minder vaak aan de beurt, dat is prettig
voor iedereen.

Samen uit op de fiets

Pastor Heleen van der Reep is namens
het pastorale team het aanspreekpunt
van onze parochiekern.
Zij vindt het fijn om u te bezoeken en
indien u behoefte heeft aan een gesprek
kunt u dat melden bij het secretariaat. Er
zal dan zo spoedig mogelijk een afspraak
met u gemaakt worden.

Zondag 18 juni is er een bijzondere gezinsviering. De communicantjes sluiten
vandaag het project rondom de Eerste
Heilige Communie af.

Kinderwoorddienst/
gezins-viering
Zondag 4 juni, 1e Pinksterdag, tijdens
de viering van 9.15 uur.
Zondag 25 juni is de laatste Gezinsviering van dit seizoen. Deze viering is
om 11.15 uur.
Wij hopen veel kinderen te mogen
begroeten.
De KinderWoordDienst is speciaal
voorbereid voor kinderen van groep
1 t/m groep 5 (6).
Werkgroep KinderWoordDienst
Het is al een keer aangekondigd en het is
nog ver weg. Maar de tijd gaat snel. Op
zondag 27 augustus organiseert het
Activiteiten Comité de jaarlijkse fietstocht “Samen uit op de fiets”.
De tocht heeft een lengte van 30 km en
is geschikt voor jong en oud. Onderweg is er een leuke controlepost, waar
u de nodige versnaperingen klaarstaan.
Waar de tocht naar toe gaat weten we nu
nog niet. Gelukkig hebben we heel veel
mooie fietsroutes en plekjes rond Nieuwkoop.

MARIA tentoonstelling
In het mortuarium is een tentoonstelling
te zien van een groot aantal afbeeldingen
van Maria. Het is maar een beperkte
keuze. Kijk eens op internet en google op
“Maria”, “Onze Lieve Vrouwe”, “Moeder
Gods”. Je staat versteld van de hoeveelheid bedevaartplaatsen, ook in Nederland, waar een bijzondere afbeelding van
Maria vereerd wordt.

De tocht start vanuit de Pastorie en
eindigt via een mooie route bij De
Shelter (het clubhuis van de scouting) in
Nieuwkoop. Hier kunt u onder het genot
van een drankje, een pannenkoek en een
sateetje gezellig bijkletsen.

Bij alle afbeeldingen, afgedrukt op A3
formaat is een korte uitleg te lezen. De
tentoonstelling is een onderdeel van wat
er te zien is in onze kerk op de kerkennacht, maar zal langer te zien zijn voor
degenen die op 24 juni niet in de gelegenheid zijn te komen kijken.

Heeft u zin in een leuke, gezellige
fietstocht? U bent van harte welkom!
U kunt op eigen gelegenheid tussen
11.00 en 13.00 uur starten vanuit De
Pastorie, Dorpsstraat 35, Nieuwkoop.
De kosten bedragen € 2,- en € 0,50 voor
kinderen tot 15 jaar. Graag tot dan!

In dit kader is het ook wel aardig om te
vermelden dat het Catharijneconvent
in Utrecht een interessante tentoonstelling heeft over Maria. De rest van het
museum is ook een bezoekje waard
(zie voor meer informatie
www.catharijneconvent.nl).

Activiteiten Comité RK Kerk Nieuwkoop

Rob Aupers
SAMENstromen • juni 2017
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Nieuwveen

Vanuit de pastoraatsgroep
We zijn verheugd om te melden dat wij
een nieuwe ouderen/ziekenbezoekgroep
hebben.
Met deze groep van 9 enthousiaste personen kunnen wij de mensen die daar
behoefte aan hebben een bezoekje brengen. Kent u iemand in uw omgeving
waarvan u denkt dat deze persoon een
bezoekje op prijs stelt, neem dan contact op met Miranda Voorend (0172)
538764 of M.Voorend@kpnplanet.nl.
U kunt ook contact opnemen met het
secretariaat, deze gegevens staan achter
in de Samenstromen.
Bij deze willen wij Annie Hettinga
bedanken voor de inzet om deze nieuwe
bezoekgroep bij elkaar te brengen.
Namens de bezoekgroep,
Miranda Voorend

Kindercatechese voor
Nieuwveen en Zevenhoven
De KIK club (kinderen in de kerk)

In de parochiekern Nieuwveen/Zevenhoven gaan wij in het nieuwe schooljaar

starten met een kindercatechese-club,
de KIK-club. Drie parochianen hebben zich spontaan aangemeld met het
verzoek om meer kinderwerk te mogen
opzetten. Wat een geschenk uit de
hemel.
In samenwerking met de pastoraatsgroep hebben zij besloten in het nieuwe
schooljaar te gaan starten met de KIKclub. De club is bedoeld voor de kinderen uit groep 5, 6 en 7 van het nieuwe
schooljaar. Van november tot en met
mei zal de club 8 keer bij elkaar komen:
• 7 november (Sint Maarten)
• 4 december (Sinterklaas)
• 19 december (Kerstmis)
• 9 januari (Driekoningen)
• 6 februari (Carnaval)
• 27 maart (Pasen)
• 8 mei (Hemelvaart en Pinksteren)
• 29 mei (Maria)
De avonden zijn van 18.45 uur tot 20.00
uur in de Orangeriezaal van de RK kerk
in Zevenhoven/Noordeinde.
Wij gaan via het secretariaat proberen
alle adressen van kinderen in die leeftijd
aan te schrijven. Ondertussen zijn wij
met elkaar bezig een mooi programma
in elkaar te zetten waardoor de kinderen
meer mogen gaan leren over het geloof
in God, heiligen en de kerk. Met leuke
uitleg, spel en crea hopen wij volgend
schooljaar te starten met de eerste groep
kinderen. Heeft u in september nog
geen brief gehad, neem dan contact op
met ons op.
Diaken André van Aarle

Organist gezocht voor
samenzang
In onze kerk in Nieuwveen is ongeveer
2x per maand samenzang tijdens een
weekendviering. De samenzang wordt
muzikaal begeleid door een organist.
De liederen voor de samenzang worden
vooraf uitgezocht en doorgegeven.
Op dit moment zijn wij dringend op
zoek naar nieuwe mensen die organist
willen zijn bij de samenzang. Dus, kun
je orgel spelen en ben je bereid om de
samenzang in het weekend te begeleiden? Meld je dan aan! Uiteraard zijn
ook organisten van buiten Nieuwveen
van harte welkom.
Nel Ammerlaan (0172) 539294
Annie Hettinga (0172) 539831

Misdienaars
Wij zijn op zoek naar jou. Op 21 mei
hebben jullie je Eerste Heilige Communie ontvangen. Vanaf nu mag je ook
misdienaar worden, de pastor helpen in
de kerk bij de viering.
Je doet dat niet alleen, altijd samen. En
natuurlijk gaan wij je helpen om alles
te leren over misdienaar zijn. Er wordt
ruim van te voren gevraagd wanneer je
wel of niet kunt dienen.
Nieuwsgierig geworden? Stuur een
berichtje naar abahoog@gmail.com.
Dan kunnen wij afspreken voor een
kijkje achter de schermen: Doen hè
en tot gauw!
Pastoraatsgroep Nieuwveen en
Zevenhoven

- Lief en leed Overleden
11 april
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Jo Bader-de Kuijer

92 jaar

H. Clara parochie
Rabobank Sponsorfietstocht
Zondag 25 juni is de Rabobank Sponsorfietstocht. Een fietstocht waarbij
iedereen kan meefietsen. Deelnemers
kunnen kiezen uit verschillende afstanden, routes en startpunten. De te rijden
afstanden zijn 20, 40, 60 en 100 kilometer. De vergoeding per uitgereden
afstand bedraagt respectievelijk €3,-,
€6,-, €9,- en €12,- en wordt uitgekeerd
aan verenigingen, scholen, stichtingen
of maatschappelijk organisaties die zich
hebben ingeschreven.
Ook de Parochiële Caritas Instelling
(PCI) van de H. Nicolaas doet weer
mee. Ons inschrijfnummer is 111
De gelden die bij elkaar gefietst worden
voor inschrijfnummer 111 komen ten
goede aan Nieuwveense burgers en ook
instellingen die om welke reden dan
ook een financieel steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Op het moment van
schrijven is nog niet bekend op welke
plaatsen in de regio gestart kan worden.
Houd hiervoor de diverse media in de
gaten! Veel fietsplezier en alvast onze
hartelijke dank,
Namens de PCI, Tanja van den Berg
P.S. Kent u mensen of behoort u zelf
tot de doelgroep die wij ondersteunen,
dan kunt u contact opnemen met onze
werkgroep: pci.h.nicolaas@gmail.com,
(0172) 539361 of (06) 39751250.

Terugblik op de vastenactie
De vastenactie ligt al weer een paar
weken achter ons en wij laten u graag
weten hoe de actie voor San Salvador
verlopen is.
San Salvador, de hoofdstad van El Salvador ligt in Midden-Amerika. Het is er

onrustig en niet veilig en je kunt er beter niet alleen de straat op gaan. Inmiddels zijn en worden er door de zusters
en pater organisaties plekken gecreëerd
die een veilig thuis bieden aan kinderen en jongeren. Ook in onze parochie
zijn de nodige acties geweest voor dit
project. U heeft hier weer royaal aan
meegewerkt door gul te geven; aan de
collectes, de plantenverkoop, de bus
achter in de kerk en de sobere maaltijd,
verzorgd door de vormelingen.
Ook betrekken we de Sint Nicolaasschool bij dit project. Leraren besteden
aandacht aan het feit dat kinderen in
San Salvador niet zomaar zonder gevaar

buiten kunnen spelen en er wordt gespaard voor het project.
Bovengenoemde acties hebben het
mooie bedrag van € 916,15 opgeleverd
wat geheel ten goede komt aan het project in San Salvador.
Wij als MOV groep willen u hiervoor
heel hartelijk danken.
Ria Kennis en Will de Jong

Kort gezegd
• De vrijdagmorgenvieringen in
Nieuwveen zijn deze maand op:
9 juni om 9.00 uur Eucharistieviering
23 juni om 9.00 uur Woord en
Communieviering
• Op vrijdag 9 juni vindt het huwelijk
plaats van Annouk van der Weijden
en Robbert de Rijk. Wij wensen
Annouk en Robbert een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.
• Op zondag 11 juni om 11.15 uur is
er een kinderwoorddienst.
SAMENstromen • juni 2017
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Noorden

Martinus deelt mee…
De paascyclus zit er bijna op. Als u dit
leest is Hemelvaartsdag al voorbij en
maken we ons op voor het feest van
Pinksteren, de komst van de Heilige
Geest. We horen weer het verhaal van
de vurige tongen en de leerlingen die de
mensen toespreken, ieder in hun eigen
taal. In de periode tussen Hemelvaart
en Pinksteren wordt er in 16 kerken verdeeld over twee kringen de Pinksternoveen gehouden. Het schema stond al in
de Samenstromen van mei afgedrukt
op bladzijde 6. Noorden wordt aangedaan op donderdag 1 juni om 19.30 uur,
Waimbaji zingt.
De Pastoraatsgroep en de BCP hebben
samen het vrijwilligerswerk onder de
loep genomen omdat we als parochiekern samen de verantwoordelijkheid
hebben om onze kern levend te houden.
We zien het ook als een gezamenlijke
taak voor beide bestuursorganen om
vrijwilligers te werven, te stimuleren
en te ondersteunen. Sommige groepen
worden aangestuurd vanuit de pastoraatsgroep, denk hierbij aan kosters,
misdienaars en acolieten, koren, bezoekgroepen, Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel etc. Andere groepen
worden vanuit de BCP aangestuurd, de
onderhoudsploegen van tuin, kerkhof
en kerkgebouw, het secretariaat. Het
gaat te ver om alle groepen te benoemen, bovendien bestaat het risico dat er
één over het hoofd gezien wordt…
Er zijn veel vrijwilligers actief, gelukkig! Zij zijn ons grootste kapitaal. Ook
in Samenstromen wordt elke maand
een groep uitgelicht. Dit keer is de eer
voor de dames van de “Witte tornado’s
en Bloemengroep”. Daarnaast proberen
we een beleid voor de langere termijn
te formuleren en vorm te geven. Het
14

kerkbezoek loopt steeds verder terug, de
gemiddelde leeftijd loopt op, de kosten moeten onder controle gehouden
worden.
Voor de mensen die overdag behoefte
hebben aan een momentje van rust en
bezinning is er onze mooie Mariakapel.
Veel passanten en kerkhofbezoekers
weten de Mariakapel inmiddels te vinden, niet alleen tijdens de Mariamaand.
Binnen kunt u, als u wilt, een kaars
opsteken en uw intentie opschrijven in
het boek.
De pastoraatsgroep

Sacramentsdag
In het weekend van 17 en 18 juni, op
Sacramentsdag, de zondag van de
diaconie, is er in onze parochiekernen
Nieuwkoop en Noorden een collecte
voor de Inter Parochiële Caritasinstelling “De Mantel”, de IPCI. Hun taak is
concrete steun te geven aan mensen
in nood, de zwakkeren in de samenleving. Zowel sociaal als financieel. Daar
worden alle gelovigen toe aangespoord
in de viering van het sacrament van de
eucharistie: delen, dienen zoals Jezus.
Zij doen dit vooral dichtbij in onze
eigen dorpen Nieuwkoop, Noorden en
Woerdense Verlaat. Zowel in Noorden
als Nieuwkoop zal de collecte op zondag
18 juni plaatsvinden. Deze collecte
wordt u van harte aanbevolen.
IPCI ”De Mantel”

Regenboogviering
Op zondag 18 juni is er weer een Regenboogviering. En wel een hele bijzondere. In deze viering wordt er een kindje
gedoopt. Dank U Heer, voor dit kleine
wonder, het maakt ons leven zo gelukkig en bijzonder! Wat zou het mooi zijn,
als we dit doopfeest met velen, groot én
klein, kunnen vieren.

Vrijwilligers; Onmisbare
waarde
Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het
nooit meer donker
Het kerkgebouw wordt elke week
gebruikt voor vieringen maar moet ook
regelmatig schoon gemaakt worden.
Een keer per maand gaat er een groepje
dames aan de slag om de kerk stofvrij
te maken. Dit gebeurt op de tweede
woensdag van de maand van ‘s morgens
8.45 tot ongeveer 11.45 uur.
De werkzaamheden bestaan uit stoffen van de banken en onder de banken
stofzuigen, altaar stoffen en dweilen
en de paden in de kerk dweilen. Verder worden het portaal, de toiletten
en de Jozefzaal schoongemaakt. De
Mariakapel wordt door deze groep ook
niet vergeten en er wordt op gelet dat
regelmatig de ramen gezeemd worden.
Als laatste maken we de keuken schoon.
Om 10.00 uur is het koffietijd. In de
pastorie drinken we gezellig een kopje
koffie of thee. De overige drie weken
zorgt mevrouw v.d. Zalm er op vrijdagmorgen voor dat het altaar netjes is
voor de viering van het weekend en de
kaarsenstandaard bij het Mariabeeld
achterin de kerk schoon is.
Extra hulp is van harte welkom. Dus
heeft u een of twee keer per jaar op
woensdagmorgen tijd om te helpen,
geef dit door aan het secretariaat. Laat
ook weten welke maand u het beste
uitkomt.
Namens de werkgroep Witte Tornado’s,
Ali Kas

Bloemengroep
Wij, de dames van de Bloemengroep
hebben het jaar verdeeld binnen de
groep. Iedereen heeft een aantal maanden onder haar hoede. In die maand

H. Clara parochie
verzorg je de bloemen in de kerk, dit
houdt in dat je de bloemen ververst,
water geeft en dergelijke. Er moeten
altijd bloemen staan voor in de kerk bij
Maria, achter in de kerk bij Maria én
in de Maria kapel. Het altaar moet er
ook verzorgd uitzien, al naar gelang de
tijd van het jaar. In de vastentijd staan
er geen bloemen maar is het wel netjes
aangekleed met andere materialen. Zo
ook met Allerzielen/Allerheiligen, daar
houden wij rekening mee.
Als er bijzondere vieringen zijn, of een
bruiloft of begrafenis, komen er soms
speciale verzoeken om de kerk extra aan
te kleden met bloemen, hier kunnen
wij ook aan voldoen. Wij zijn nu met 5
vrouwelijke vrijwilligers. Als er dames
en of heren zijn, die het bloemschikken/
verzorgen leuk vinden en tijd hebben
om ons in de bloemengroep te helpen,
kunnen zij zich voor informatie melden
bij Corrie Wendel of het secretariaat.
Namens de werkgroep Bloemen, Corrie,
Nel, Bep, Leny en Anita

Meditatiebijeenkomsten
Meditatie is een douche voor de geest,
zoals we onszelf na een douche schoon
en opgefrist voelen. Onze geest wordt
elke dag overspoeld met gedachten,
gevoelens, meningen, wensen, stress,
angsten en problemen. Door mediteren
wordt de geest schoongemaakt en tot
rust gebracht. Er ontstaat meer ruimte
zodat alle ‘input’ gemakkelijker wordt
verwerkt en losgelaten. Je geest ontspant

Bloemen bij Maria
en komt op adem. Meditatie geeft het
leven meer vreugde en een stille vrede
in onszelf, waardoor we geluk ervaren.
In de kerk in Noorden wordt al jarenlang een stilte meditatiebijeenkomst gehouden. Pater Dirk Koster is deze groep
gestart. Na zijn overlijden zet de groep
de bijeenkomsten voort in zijn geest. Iedere dinsdagavond vanaf 18.45 uur is de
kerk open, en terwijl we binnen komen,
klinkt er rustige muziek. Om 19.00 uur
geeft één van de aanwezigen een korte
inleiding en zijn we een half uur stil. De
meditatie wordt afgesloten met een lied.
We staan open voor mensen die ook
behoefte hebben aan zo’n moment van
bezinning.

Ons seizoen sluiten wij af op dinsdag 6
juni in Zevenhoven en vanaf 5 september bent u elke dinsdagavond welkom
in Noorden.
Er zijn geen kosten aan verbonden, en
van te voren aanmelden is niet nodig:
iedereen is van harte welkom.
Diana van der Sluis

Voetstappen
voetstappen
onuitwisbaar
ik zie ze in de uitgestrekte
velden van mijn gedachten
als een archeologische schat
bewaar ik ze
plaats er hekjes omheen
zodat de tijd ze niet zal
vertrappen

voetstappen
symbolen
van het komen en het gaan
van het gaan en het komen
symbolen
van ontmoeting
vriendschap
en de trouw
Oeke Kruythof
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Zevenhoven

Vieringen op vrijdagmorgen
9 juni om 9.00 uur Eucharistieviering
23 juni om 9.00 uur Woord en Communieviering

Opbrengst vastenactie
San Salvador
Dit jaar werden de activiteiten gehouden voor de sloppenwijken van El
Salvador. De kinderen daar gaan gebukt
onder het geweld van de criminele
straatbendes. Om uit hun handen te
blijven worden zij in een jeugdcentrum
opgevangen, hier kunnen de kinderen
en jongeren veilig spelen en leren. De
opbrengst hiervoor in de melkbus
€ 440,26 + collecte € 332,10 + soberheidmaaltijd € 272,00 + planten verkoop € 300,95 = totaal € 1.345,31.
Bedankt voor uw bijdragen namens de
kinderen, mensen en medewerkers van
het project.
MOV Jan Koot, Gerard van den Ham

Hulde
Daar sta je dan, een beetje met jezelf
verlegen. In de keuken van de orangerie
twee grote dozen vol gebak voor bij de
koffie en op elk gebakje jouw hoofd, da’s
voor jouw gevoel veel te veel van het
goede. Je hebt jezelf al meer dan genoeg
terug gezien op foto’s die je familie
maakte tijdens de officiële uitreiking

Viering 12 mei
van het lintje dat voor jou was aangevraagd, en dan hebben we het nog niet
eens over allerlei krantjes, waarin jouw
hoofd ook weer opdook. ‘Wat jij deed,
was toch gewoon datgene dat gedaan
moest worden.. daar hoef je helemaal
geen drukte over te maken.’ Toch waren
er blijkbaar mensen die er heel anders
over dachten dan jij. De orangerie liep
na de viering op 7 mei helemaal vol
en dunnetjes werd de huldiging die je
eerder op het gemeentehuis onderging,
nog eens overgedaan. Een mens zou
er verlegen van worden. Weer lovende
woorden en felicitaties van allerlei
mensen. Zou het dan toch niet zo
kunnen zijn, Gerda Aartman, dat jij je
lintje dubbel en dwars verdiend hebt??
Wij zijn van mening van wél! Nou
vooruit… je mag eventjes met je borst
vooruit blijven lopen, maar daarna gaan
we weer lekker gewoon doen, wat er
gedaan moet worden!

Avé Maria
Op 12 mei was voor parochianen uit
Noorden een viering bij de Mariagrot
gepland. Aan de voorbereiding lag het
niet, zoals gewoonlijk was alles tot in de
puntjes geregeld, maar jammer genoeg
kan zelfs koster Gerard geen invloed
uitoefenen op het weer. En dat liet zich
deze morgen nou niet bepaald van zijn
16

beste kant zien, al zullen akkerbouwers
daar ongetwijfeld heel anders over
denken.
Er viel een groeizaam mei-regentje,
maar voor een viering in de openlucht
was het toch echt te nat, dus werd
uitgeweken naar de kerk. Daar werd in
betere omstandigheden intens gevierd
en gebeden tot Maria. Toen na afloop
van de viering het regenen even gestopt
was, toog het hele gezelschap alsnog
naar de grot om Maria hulde te brengen. Toch even dicht bij haar zijn geeft
een goed gevoel. Daarna was door de
dames van de catering weer gezorgd
voor een lekker kopje koffie met een
traktatie en gingen de aanwezigen met
een goed gevoel weer huiswaarts.

Bedankje
Met een voorzitter als Dirk Janmaat, die
alle dorpsgenoten van naam en gezicht
kent, is het niet verwonderlijk dat hij
overal ingangetjes weet om dingen
gedaan te krijgen. Zo is Marcel Jansen
door hem benaderd met het verzoek of
hij de hoogwerker beschikbaar wilde
stellen voor het terugplaatsen van
de glas-in-loodramen. Dat scheelde
enorm in de kosten van het hele traject.
Marcel was zo bereidwillig om aan dit
verzoek gehoor te geven. Wat is het

H. Clara parochie
een groot goed als je in het dorp zoveel
mensen kunt vinden die bereid zijn om
zomaar bij te springen als het nodig is,
zonder daar iets voor terug te verlangen. Daarom, vanaf deze plek, alsnog
een hartelijk dank je wel voor Marcel
Jansen.

Oproep nieuwe misdienaars
Wij zijn op zoek naar jou. Heel binnenkort op 21 mei gaan jullie je Eerste Heilige Communie ontvangen. Vanaf die
tijd mag je ook misdienaar worden. De
pastor helpen in de kerk bij de viering.
Je doet dat niet alleen, altijd samen. En
natuurlijk gaan wij je helpen om alles
te leren over misdienaar zijn. Er wordt
ruim van te voren gevraagd wanneer je
wel of niet kunt dienen. Nieuwsgierig
geworden, geef een berichtje via mail
aan gerardvandenham@gmail.com of
mobiel 06 12043366. Dan kunnen wij
afspreken voor een kijkje achter de
schermen. Doen hè en tot gauw.
Pastoraat Nieuwveen en Zevenhoven

Tweede collecte voor de P.C.I
Op zaterdag 10 juni wordt er een tweede
collecte gehouden voor de PCI. De PCI
(Parochiële Caritas Instelling) probeert
mensen te helpen die om een of andere
reden in financiële problemen zijn
gekomen. Het gaat vooral om één-ouder
gezinnen, of bij mensen die zonder
werk thuis zitten. In de meeste gevallen
kunnen ze de huur niet meer betalen en
worden dan uit de huurwoning geplaatst. In zulk soort gevallen kunnen ze
een beroep doen op de PCI welke gaat
kijken voor financiële steun. Dit kan
in de vorm van een overbrugging en of

Icoonwijding

een renteloze lening. Ook rond kerst besteden we aandacht aan de mensen die
dat nodig hebben. Als u meent dat uzelf
of een parochiaan een beroep wenst te
doen op de PCI dan kunt u zich richten
tot een van onze PCI leden.
Namens de PCI leden:
Ina Tersteeg, voorzitter
Andre Bos, secretaris
John Akerboom, penningmeester
Petra van de Berg, lid
Truus Hassing-van Tol, lid

Kindercatechese voor
Nieuwveen en Zevenhoven
De KIK club. (kinderen in de kerk)
In de parochiekern Nieuwveen/Zevenhoven gaan wij in het nieuwe schooljaar
starten met een kindercatechese-club,
de KIK-club. Drie parochianen hebben zich spontaan aangemeld met het
verzoek om meer kinderwerk te mogen
opzetten. Wat een geschenk uit de hemel. In samenwerking met de pastoraatgroep hebben zij besloten in het nieuwe
schooljaar te gaan starten met de KIKclub. De club is bedoeld voor de kinderen die zitten in groep 5, 6 en 7 van het
nieuwe schooljaar. Van november tot
en met mei zal de club 8 keer bij elkaar
komen: 7 november (Sint Maarten), 4
december (Sinterklaas), 19 december
(Kerstmis), 9 januari (Driekoningen), 6
februari (Carnaval), 27 maart (Pasen), 8
mei (Hemelvaart en Pinksteren), 29 mei
(Maria).
De avonden zijn van 18.45 uur tot 20.00
uur in de Orangeriezaal van de kerk in
Zevenhoven/Noordeinde. Wij gaan via
het secretariaat proberen alle adres-

sen met kinderen in die leeftijd aan te
schrijven. Ondertussen zijn wij met
elkaar bezig een mooi programma in
elkaar te zetten waardoor de kinderen
meer mogen gaan leren over het geloof
in God, heiligen, de kerk. Met leuke
uitleg, spel en crea hopen wij volgend
schooljaar te starten met de eerste groep
kinderen. Mocht u in september nog
geen brief gehad hebben, belt of mailt
u dan met diaken André van Aarle.
Telefoon (06) 216 932 67 email: diakenvanaarle@rkgroenehart.nl.

Activiteit Orangerie
Dinsdag 20 juni bezoeken we de tuinen
van Appeltern. We vertrekken om 9.00
uur vanaf de Orangerie met auto’s.
Er is genoeg te zien, dus zullen we pas
laat in de middag terug zijn.
Graag opgeven bij Joke
jokevtol@gmail.com of tel 539748
Gerda, Joke en Gerda

Icoonwijding
Onder belangstelling van de iconenschilders, familie en andere geïnteresseerden zijn op zondag 14 mei
41 iconen gewijd. Aan het eind van
de eucharistieviering, waarin pastor
Van Steekelenburg voorging, vond de
wijding plaats. Gezegend met wijwater,
bewierookt en getekend met een kruisje
Chrisma. Veel verschillende afbeeldingen van Heiligen zijn met plezier
gemaakt door de leerlingen onder
deskundige leiding van Kees Rietveld
en Louis van Veen. Na de wijding zijn
de iconen, voor ons als gelovigen, méér
dan mooie afbeeldingen. Het zijn vensters naar de hemel waarin wij op aarde
de Heiligen kunnen zien. De Heilige,
die op een icoon zichtbaar is, wordt als
voorbeeld gezien om na te volgen. Wij
bidden hier op aarde om hun voorspraak bij God.
Dat de cursisten er veel plezier in hebben blijkt uit de wens om door te gaan,
om een nieuwe icoon te gaan maken.
Ook interesse om een icoon te maken?
Kees Rietveld weet er alles van tel.
(0172) 53 99 45.
Cursist Gerard van den Ham
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17

Hoogmade/Woubrugge

Feest van de Heilige
Communie
Op zondag 14 mei was het een zonnige dag. Vijftien communicantjes
uit Hoogmade/Woubrugge en Oud
Ade/Rijpwetering kwamen samen
met familie en vrienden naar de H.
Bavokerk van Oud Ade. Ze vonden het
best wel spannend om voor het eerst
helemaal mee te doen in de kerk. Met
de mooi versierde doopkaars kwamen
ze in processie de kerk binnen. Het
evangelieverhaal over Zacheüs liet ons
zien dat het Jezus gaat om verbinding.
Verbinding van mensen met God en
mensen met elkaar. Na alle gebeden
en de vredeswens kwamen de communicanten verwachtingsvol naar voren
om de Heilige Communie te ontvangen. Ze hebben het ieder op eigen
wijze mogen beleven.

Afscheid pastor J. Velthuyse
Twan Borst
Vince Jan van Diemen
Bram de Vlieger

Nog een feest: Heilig Vormsel

Daarna kwam de ontspanning en aan
het eind was er natuurlijk nog een
leuk cadeautje voor allemaal. Er was
op deze zondag ook aan de moeders
gedacht, doordat de communicanten
hen allemaal een mooie roos brachten.
Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
De Eerste Heilige Communicanten
zijn:
Charlotte Kwerreveld
Louise de Haas
Mila van der Laan
Nijs van der Meer
Rico Dijkmans
18

Op zaterdag 13 mei kwam vicarisgeneraal T. Visser namens de bisschop
naar de H. Petruskerk in Roelofarendsveen, om aan onze jongeren
van de Franciscusparochie het Heilig
Vormsel toe te dienen. Uit Hoogmade/
Woubrugge hebben Clint Versteegen
en Demie Koeleman zich in de afgelo-

pen maanden hierop voorbereid. Van
harte gefeliciteerd aan jullie en jullie
ouders. Mag de kracht van de H. Geest
hen begeleiden op hun levensweg.

Afscheid pastor J. Velthuyse
Na zijn emeritaat (zo heet het pensioen van een priester) gaf pastor Velthuyse aan dat hij beschikbaar was om
voor te gaan in de eucharistie wanneer
daar in de parochies behoefte aan was.
Hij had toen natuurlijk niet kunnen
denken dat hij dat zoveel jaar zou

Eerste Heilige Communie
Ik wens je twee stevige voeten
Om door het leven te gaan
Ik wens je twee stevige handen
Om anderen bij te staan

Ik wens je twee heldere ogen
Om te zien wat kwaad is en goed
Dan zal je altijd weten
De weg die je volgen moet

Ik wens je een mond om te lachen
Met vrienden die vrolijk zijn
Maar ook om mensen te troosten
Bij tegenspoed en pijn

Ik wens je een liefdevol hart toe
Een hart dat mensen bemint
Maar bovenal heb je Gods zegen
Word heel gelukkig mijn kind!

H. Franciscus parochie

Lentemystiek
de bomen in het oude park
ademen in stildoorgroeide jaren bewaren in hun stam en wortels
de kringloop van het tijdgeheim
rentmeesters zijn zij
waar wij zo vaak verzaken:
zij behoeden zeer zorgvuldig
óns geheim
eens per jaar wordt door
hen ontsluierd wat ons
ten diepste gaande houdt:
ik kijk gespannen toe
ik houd mijn adem in dan sta ik oog in oog met
het lichtende ontvouwde groen
en de bloesem van de Hoop

onze gemeenschap waar we bijzonder
blij mee zijn, te weten Zoë v. d. Meer
en Michel Volwater. Het leek ons niet
meer dan gepast dat we hen van de bij
deze functie behorende kledij zouden voorzien en daarbij tevens twee
flambouwen (fakkels) met standaards
aan te schaffen. Ergens in de komende
tijd zullen zij in deze outfit te zien zijn.
Omdat we het erg belangrijk vinden
dat dit zo snel mogelijk kan plaatsvinden, zal onze penningmeester dit
voorlopig voorschieten. U weet nu
dus waar de opbrengst van de stand
op de braderie en andere acties van de
dames voor bedoeld is. We hopen u
daar ook te zien.
De beheercommissie
Hoogmade-Woubrugge

Voedselbank-actie 11 juni
Denkt u eraan? Elke 2e zondag van de
maand vragen we uw extra aandacht
voor de Voedselbank in onze parochie.
De kratten zullen achter in de kerk op
de tafel klaar staan.

Oeke Kruythof
kunnen doen. In Noorden, Woubrugge
en Hoogmade, in de Bron en St. Jozef
is hij vaak voorgegaan, het verhaal van
het evangelie verteld en de eucharistie
gevierd.
Nu op hoge leeftijd gekomen, heeft
pastor Velthuyse het besluit genomen
om terug te treden en als voorganger
afscheid te nemen.
Dankbaarheid
Op 18 juni zullen we met hem de
eucharistie vieren uit dankbaarheid.
Dat de pastor zoveel jaar heeft kunnen
voorgaan, en wij dat hebben mogen
delen in zijn gelovig voorgaan van de
gemeenschap, zijn verhalen en zijn
hartelijke aanwezigheid.
Na de viering komen we samen in het
Drieluik, waar iedereen de gelegenheid heeft om pastor Velthuyse de
hand te drukken en hem het goede te
wensen.

Acolietenalben en flambouwen
Na het betalen van onze nieuwe
geluidsinstallatie was de grote vraag
waar de dames van het klein onderhoud nu voor konden gaan sparen. Nu
hebben we sinds kort twee acolieten in

Acolietenalben en flambouwen

- Lief en leed Gedoopt
14 mei		
			

Mathis Anthonius van Wieringen
Zoon van Bastiaan en Maaike van Wieringen-Deckers

Overleden
20 mei		

Damianus Leonardus de Vette 			89 jaar
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Leimuiden/Rijnsaterwoude

Vanuit de BCP
Sinds kort heeft de beheercommissie
een zeer welkome versterking gekregen in de persoon van Siem van Graas.
Het parochiebestuur heeft inmiddels
zijn benoeming bevestigd.
Wij wensen Siem toe dat hij zich snel
“thuis” zal voelen in onze BCP en hebben er alle vertrouwen in dat hij een
nuttige bijdrage zal kunnen leveren.
Begin dit jaar is het eigendom van de
woning Willem van der Veldenweg 67
geleverd aan de huurders. Toen Erik
en Wieze een paar jaar geleden het
huis zijn gaan huren, hebben zij direct
al aangegeven dat zij het huis na een
paar jaar graag zouden willen kopen.
Na afloop van de huurovereenkomst is
dat met instemming van parochiebestuur en bisdom gebeurd en inmiddels
zijn zij eigenaar geworden. Wij wensen
hen met hun kinderen veel woonplezier toe.

Sint Jansdag
Dit jaar vieren wij op zondag 2 juli
de Sint Jansdag. Voorafgaand aan de
viering is er om 10.15 uur gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te
drinken, met iets erbij. Pastoor J. Glas
gaat voor in de eucharistieviering om
11.15 uur en onze koren Akkoord en
St. Caecilia zullen zingen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje/
hapje/soep. De kinderen kunnen
buiten (we rekenen op mooi weer)
meedoen aan een spel. Wij zien u
graag op zondag 2 juli.

“Eilanden van hoop in
San Salvador”
Voorlopige opbrengst.
Dit jaar hebben we als parochie meegedaan aan het Vastenactieproject in
20

“Eilanden van hoop in San Salvador”
El Salvador, het kleinste land van Midden Amerika. Het is een project van
de zusters van de Engelbewaarder in
de hoofdstad San Salvador, de gevaarlijkste stad van de wereld.
Geweld verscheurt de samenleving in
San Salvador. Door uw bijdrage kunnen we mee helpen om veilige plekken
te creëren waar kinderen, jongeren en
volwassenen kunnen leren en spelen.
De R.K. scholen van Rijnsaterwoude
en Leimuiden hebben gastlessen
gehad van pastor Bosma, Jeanne Borst,
Anneke en ze hebben samen de film
bekeken over het jeugdhuis in San
Salvador. Daarop zijn de kinderen
in actie gekomen en hebben samen
heel veel geld ingezameld en groep
1/2 heeft meegeholpen de opbrengst
te tellen. Er werd zelfs nog geld apart
bij mij thuis afgegeven. Heel hartelijk
dank voor jullie inzet!
De solidariteitsmaaltijd in de Ontmoeting was ook weer geslaagd en
vele plantjes zijn door Sonja en Carl
verkocht. En ook de dames van de
bloemengroep wil ik danken voor hun
inzet voor de Vastenactie.

Bij dezen de voorlopige opbrengst van
de Vastenactie:
• De plantjesactie			
€ 130,00
• De Kinderarcke Rijnsaterwoude
€ 255,55
• De Kleine Wereld in Leimuiden
€ 307,30
• De Solidariteitsmaaltijd		
€ 381,50
Dat geeft het mooie totaalbedrag
van € 1.074,35
De paascollecte en de donaties uit
de bus achter in de kerk komen daar
nog bij. Hartelijk dank voor uw goede
gaven.

Nieuws van Akkoord
Een jubileumjaar zonder een bijzondere uitgaansdag...... Dat kan natuurlijk niet.
Daarom gaat het koor zaterdag 17 juni
uit. We kunnen nog niet verklappen
wat we gaan doen. Daarover meer in
de volgende samenstromen.
Ondertussen zijn we aan het repeteren
voor de laatste viering van dit seizoen.
Het St. Jans feest. Dit vindt plaats op

H. Franciscus parochie
zondag 2 juli en
dan zingt het koor
samen met het St.
Caecilia koor.
Dat beloofd weer
een feestelijke afsluiting te worden.

Kliederkerk in de Sint Jan
Zondag 18 juni is er weer Kliederkerk.
Het begint om 12 uur en duurt ongeveer tot 13.30 uur. Vanaf 11.30 uur
zijn alle kinderen (vanaf 3 jaar) met
ouders/grootouders welkom.
Het thema is nog niet bekend.

Begrafenisvereniging St. Barbara Leimuiden en Rijnsaterwoude viert 100-jarig bestaan
De R.K begrafenisvereniging St. Barbara heeft het heuglijke feit, dat zij al
100 jaar de uitvaarten van hun leden
op een persoonlijke wijze verzorgen,
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Op 26 februari jl. begon de viering
van het jubileum met een eucharistieviering in de parochiekerk St. Jan
de Doper, met medewerking van het
Caeciliakoor die prachtige, toepasselijke liederen ten gehore bracht. Na een
kopje koffie in de Priester Hendrikzaal
gingen de huidige vrijwilligers op
excursie naar het uitvaart museum
“Tot Zover”, uitgezwaaid door pastor
Bosma. Het bezoek was meer dan de
moeite waard en het werd een gezellige middag.
Een ander deel van het jubileum was
de uitgave van een speciale editie van
het blad Tijdinghen, die geheel in
het teken stond van de historie van
de vereniging. Alle leden kregen een
exemplaar thuis bezorgd, met daarbij
een uitnodiging voor de feestelijke
Algemene ledenvergadering.
Op 18 april jl. was de zaal bij partycentrum Keijzer geheel gevuld met
130 mensen die op de uitnodiging
gereageerd hadden.
Om 20.00 uur opende voorzitter
Antoon Kea de algemene ledenvergadering. In zijn openingswoord memoreerde hij dat de uitvaartvereniging
gedurende al die jaren had kunnen

Bestuursleden Anton Kea, Anneke Knelange, Kees de Koning, Hanneke van Velzen
en Piet Kozijn.
functioneren vanwege het feit dat
er altijd mensen waren geweest die
zich beschikbaar hadden gesteld om
op basis van goed nabuurschap de
uitvaarten van aangesloten leden te
verzorgen. Tevens hield hij de vergadering voor hoe de Barbara gedurende
de laatste 100 jaar met haar tijd was
mee gegaan. Van paardenkoets tot
rouwauto en van “aanzegger” tot het
gebruik van internet. Informatie over
de vereniging is te vinden een eigen
website: www.stbarbararw.nl.

De avond werd opgeluisterd door
mevrouw Liesbeth van Berkel-Vollenbroek die vertelde over haar ervaring
als ritueelbegeleidster bij uitvaarten.
Zij kon putten uit haar ruime ervaring
en wist de zaal moeiteloos te boeien.

Tijdens de jaarvergadering werden de
jaarcijfers goedgekeurd en werd het ledenvoordeel vastgesteld op € 300,00.
Aan het einde van de vergadering
werd afscheid genomen van Ben Lemmers, die 10 jaar drager was geweest.
Wegens verhuizing naar Gouda kon
hij het werk niet langer doen, Jos de
Graaf is zijn opvolger.
Vanwege het 100-jarig jubileum
werden alle vrijwilligers die zich in
het verleden voor de Barbara ingezet
hadden, met bloemen gehuldigd.

Op vrijdag 16 juni 9.30 uur is er een
eucharistieviering in de Peppelhof. De
voorganger zal zijn pastor B. Bosma

De avond werd tijdens een gezellig
samenzijn afgesloten met een hapje en
een drankje. Het bestuur van begrafenisvereniging St. Barbara kijkt terug
op een bijzonder geslaagd jubileum.

Peppelhofviering

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

- Lief en leed Huwelijksjubilea
3 juli		

Antoine en Marina van Dam-Jeukens

25 jaar

Overleden
1 mei		
14 mei		
18 mei

Alice van der Poel				49 jaar
Hans de Jong					75 jaar
Cors de Rijk
		
80 jaar
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Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen
6 juni om 9.30 uur Eucharistie in Oud
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma.
Na de viering koffie op de pastorie.
20 juni om 9.30 uur Eucharistie in Oud
Ade. Voorganger is pastoor J. Glas.
Er is een communieronde op 6 en
20 juni.

Beste parochianen uit
Rijpwetering
Wist u dat er nog steeds, zoals voorgaande jaren, een thuiscommunie
ronde is? En wel op de eerste en derde
dinsdagmorgen van de maand. Misschien bent u diegene die daar voor in
aanmerking wilt komen.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
Nel Wortman, tel. (071) 501 84 93 of
bij Truus Koek, tel. (071) 501 86 91.
Of eventueel bij het secretariaat op
de pastorie van Rijpwetering,
tel. (071) 501 82 78, geopend op
maandag-en woensdagmorgen van
9.00 – 10.30 uur.
Vriendelijke groet, Nel en Truus

Secretariaat
Vanwege Tweede Pinksterdag is het
secretariaat in Rijpwetering op dinsdagmorgen 6 juni geopend in plaats
van maandag.

Wisseling aanvangstijd viering
op zondag
Sinds begin juli vorig jaar zijn er in
de Clara en Franciscusfederatie op
zondagmorgen vieringen om 9.15 uur
en 11.15 uur. Bijna alle kerken wisselen
onderling wekelijks van tijd. Maar wij
22

Foto: www.livingmemories.nl

Eerste Heilige Communie
hebben er toen samen met Hoogmade
voor gekozen om deze tijd jaarlijks te
wisselen, halverwege het kalenderjaar.
Na een jaar in parochiekern Oud
Ade/ Rijpwetering om 9.15 uur te zijn
begonnen, gaan we nu dus wisselen met
Hoogmade.
Dat betekent dat de viering vanaf
zondag 2 juli om 11.15 uur begint. Aan
de locatie wijzigt niets, dat blijft tot het
eind van 2017 gewoon de H. Bavokerk
in Oud Ade.

Eerste Heilige Communie
Op zondag 14 mei hebben deze kinderen uit parochiekern Hoogmade/
Woubrugge en Oud Ade/ Rijpwetering
hun Eerste Heilige Communie gedaan
in de H. Bavo kerk in Oud Ade.
Van links naar rechts: Nijs van der
Meer, Jeanine van der Meer, Eva van

Polanen, Vince Jan van Diemen, Twan
Borst, Steef Straathof, Bram de Vlieger,
Louise de Haas, Charlotte Kwerreveld,
Mila van der Laan, Floor Spring in
‘t Veld, Rico Dijkmans, Venne Hogeboom, Guusje van der Geest en Kyra
van der Geest.

H. Franciscus parochie
Gezinsvieringen
Zondag 4 juni, Eerste Pinksterdag, om
9.15 uur eucharistieviering in Oud Ade.
Na deze viering is er gelegenheid voor
ontmoeting met koffie, thee en limonade.
Zaterdag 1 juli om 19.00 uur de dankviering, viering van woord en communie in Rijpwetering. Voor deze viering
worden in het bijzonder alle Eerste
Heilige Communicanten uitgenodigd.
Jeugdkoor LOSZ zal in beide vieringen
de zang verzorgen.
In het weekend van 1-2 juli willen we
een deurcollecte houden voor een uitje
van jeugdkoor LOSZ en de misdienaars.

Zaterdag 24 juni
Kerkennacht 2017
Net als twee jaar geleden zijn de kerken
van Rijpwetering en Oud Ade opengesteld tijdens de Kerkennacht. In
Rijpwetering is er gelegenheid om mee
te zingen met Marialiederen, waarna in
alle rust in processie naar de kerk van
Oud Ade wordt gelopen. Daar wordt
vervolgens een Taizé-viering gehouden.
De exacte tijden hiervan moeten nog
worden vastgesteld, houdt hiervoor de
website in de gaten.

ECHT WAAR?
ECHT WAAR!!
Thijs Witteman stopt als dirigent bij
Joy. Na (bijna) 15 jaar vol enthousiasme
muzikaal leider bij Joy te zijn geweest
gaat hij nu, wegens bereiken van de
ruim 65 jarige leeftijd, een rustiger
leven leiden. Op zaterdag 8 juli zal het
de laatste keer zijn dat hij voor koor Joy
zal staan. Wij zullen die dag natuurlijk
op ons allermooist zingen en we hopen
dat u komt luisteren. Wij gunnen Thijs
een afscheid voor een groot publiek en
rekenen op een bomvolle kerk. Komt u

luisteren? Wij beloven u dat u er geen
spijt van zult krijgen. En…….koffie of
thee toe. Een prachtig begin van de zaterdagavond toch? Dus: zaterdagavond
8 juli in de kerk van Rijpwetering. Tot
dan!
Namens Joy, Carla van Seggelen

Stuur eens een kaartje!
De zomer(vakantie) komt weer in zicht.
Velen onder u zullen er op uit trekken
naar verre of minder verre oorden.
Op zoek naar rust of juist nieuwe
ervaringen. Wellicht naar een mooie
plek in de natuur of een oude stad, een
kerk of klooster. Deel die belevenis en
stuur een kaartje naar het secretariaat
Pastorie Rijpwetering Pastoor van der
Plaatstraat 17 2375 AE Rijpwetering of
Pastorie H. Bavo Leidseweg 4 2374 AL
Oud Ade. De kaart krijgt een plekje in

de wensboom of achter in de kerk. Fijne
vakantie!
De pastoraatsgroep

RaboSponsorFietstocht
Deze fietstocht is op zondag 25 juni. Ook
dit jaar mogen wij als parochiekern weer
meedoen. Het inschrijfnummer voor de
B.C.P. Rijpwetering Oud Ade (beheercommissie parochiekern) is nummer
155. Iedereen kan meefietsen voor de
parochie; parochiaan of niet, ouders,
opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, van jong
tot oud, van recreatief tot professional.
Ook dit jaar kunnen de fietsers kiezen
uit verschillende afstanden, routes en
startpunten. De te rijden afstanden zijn
20, 40, 60 en 100 kilometer.
Kijk voor meer informatie op
rabobank.nl/groenehartnoord.

Een glimlach
is soms net een klein cadeautje
en geeft je dan een beetje moed en kracht
het kan je last soms net iets lichter maken
als iemand zomaar even naar je lacht
Een glimlach
of misschien een schouderklopje
dat kan voor iemand net dat steuntje zijn
al laat het alle zorgen niet verdwijnen
’t verzacht misschien een beetje van de pijn
Een glimlach
is soms net een klein cadeautje
je ziet het en je voelt het ook meteen
het is alsof zo’n glimlach wil vertellen
ik denk aan jou – ik laat je niet alleen
Marianne Busser

- Lief en leed Gedoopt
23 april

Luke Vink, zoon van Bart en Arabella Vink - Verburgt

Overleden
19 april

Johanna Catharina van Schie		 89 jaar
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Vanuit de pastoraatsgroep
Heilig Vormsel
Zaterdag 13 mei 2017. Een met prachtige bloemen versierde kerk tot de nok
toe gevuld met ouders, broers, zussen,
familie, vrienden en belangstellenden.
In het middelpunt staan 23 jongeren
die met hun doopkaars in de hand hun
doopbelofte hebben vernieuwd, hardop
hebben uitgesproken “ik geloof ” en
voor wie wij hebben gebeden dat zij
de gaven van de heilige geest mogen
ontvangen. Wijsheid, verstand, inzicht,
sterkte, kennis, ontzag en liefde voor
God. Vicaris-Generaal Mgr. drs. T.F.M.
Visser vroeg aan hen allemaal welke
gave zij zelf het meeste nodig hadden
om een beter mens te worden, voordat
hij hen zalfde.
Een mooie en plechtige viering, prachtig ondersteund door Jongerenkoor
Faith en vele vrijwilligers (acoliet en
misdienaars, kosters, bloemengroep,
drukwerk, schoonmaakploeg. Er was
gefilmd tijdens de voorbereiding en
dat werd getoond). Tijdens hun voorbereiding hebben de vormelingen een
steentje bijgedragen aan een betere
wereld door stroopwafels en plantjes
te verkopen. Hierdoor konden zij een
cheque overhandigen aan de Stichting
Droomdag van € 400,00. Van harte
gefeliciteerd!
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Televisieviering
Eli Stok zal op zaterdag 10 juni het
sacrament van het priesterschap ontvangen in de Kathedraal van Rotterdam. Onze kersverse priester gaat twee
weken later al een bijzondere uitdaging
aan. Want op zondag 25 juni zal hij
tijdens de televisieviering samen met
pastoor Glas voorgaan. Het jongerenkoor Faith, waar Eli ook lid van is, zal
deze viering muzikaal opluisteren. U
bent allen van harte uitgenodigd om
dit live mee te vieren. Zondag 25 juni,
10.30 uur in de Petruskerk van Roelofarendsveen.

bespreken we met elkaar wat we voelen,
denken en proeven bij de woorden, de
zinnen of de hele tekst. Het zijn hele
gezellige en verrijkende avonden. Het
evangelie gaat meer leven en zondag zit
u met een heel ander gevoel in de kerk.
Zou u ook een keer mee willen doen?
Welkom op dinsdagavond van 19.30 tot
21.00 uur in de pastorie van de Petruskerk. De bijeenkomsten zijn elke week,
maar u bent geheel vrij om af en toe
eens te komen. Maar als je eenmaal de
smaak te pakken hebt ….
Woensdagochtendviering
Elke woensdagochtend om 7 uur is er
een stille mis in de dagkapel van de Petruskerk. Het is een korte viering, zodat
mensen die naar hun werk mogen, deze
viering kunnen bijwonen. Maar ook
als u niet werkt, een mooi begin van de
dag! 7.30 uur staat u weer buiten.
Welkom!
Namens de pastoraatsgroep,
Ellen van der Willik

Eli Stok
Schriftinstuif
Vindt u het evangelie soms ook moeilijk te begrijpen? Bij de schriftinstuif
wordt het evangelie van de komende
zondag met elkaar besproken. We lezen
de tekst een keer hardop, daarna stil
voor onszelf, we zoeken een woord of
een zin die we moeilijk of juist mooi
vinden, dit delen we met elkaar, daarna
lezen we het evangelie nog een keer en

Bedevaart naar Rome met het
bisdom Rotterdam
De bedevaart is in oktober. Foldertjes
liggen in de kerk. De inschrijvingsperiode is verlengd tot 15 juli.
Inschrijven bij Anneke Rietbroek,
telefoon (071) 331 30 57. Zij kan u ook
informatie geven.

Gefeliciteerd
Wij feliciteren de kinderen die op
13 mei gevormd zijn en de kinderen
die op 28 mei hun Eerste Heilige
Communie hebben gedaan.

Sterkte examenkandidaten
De examens zijn achter de rug. De uitslagen nog niet binnen. Wij hopen, met
jullie, op een goede uitslag.

H. Franciscus parochie

Liefde in het klein
Vader moeder
allochtoon
twee kinderen
twee kleine meisjes
hun jasjes worden
zorgzaam liefdevol
dichtgeknoopt op
dit winderige hoekje
van het kale plein
precies hetzelfde
deden mijn ouders
vast en zeker
zo’n zeventig jaar geleden
bij mijn zusje en bij mij
liefde in het klein
is van altijd en overal –
Oeke Kruythof

Eindstand Vastenaktie
De Vastenaktie heet dit jaar een mooi
bedrag opgebracht:
Plantjesverkoop op het Noordplein
€ 180,40;
Vastenactiemaaltijd € 195,00;
Wandeltocht: € 400,30;
Vastenactie op de scholen € 1.940,50
En dan natuurlijk nog de zakjes. De
totale opbrengst dit jaar is € 3.16,03
Iedereen die heeft meegewerkt: heel
veel dank!!
Jolanda en Thea van de MOV

Tulpenhart
Bij de viering van Allerzielen in het
licht op 2 november 2016 hebben veel
mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een tulpenbol te poten in een
hart midden op het kerkhof. Daarna
hebben vrijwilligers er de overgebleven
bollen bij gepot. Het resultaat ziet u op
de foto.

Hart met tulpen op de begraafplaats bij de Petruskerk

Doordeweekse vieringen in juni
Petruskerk: iedere dinsdag en donderdag om 9.00 uur;
iedere woensdag om 7.00 uur.
Gogherweide: iedere vrijdag op 9.30 uur
Zorgcentrum Jacobus: Zaterdag 3-17 en 24 juni om 16.00 uur
Woensdag 7 juni oecumenische dienst om 10.30 uur.

- Lief en leed Geboren
21 april 		
22 april 		

Emma, dochter van Ronald en Suzanne de Jeu
Daan, zoon van Ivo en Anne Markwat

Getrouwd
19 mei 		

Arnaud Hulsker en Esther Schouten

Overleden
25 april 		
28 april 		
1 mei 		
8 mei 		
14 mei 		

Elisabeth Maria Bakker-Berg 			86 jaar
Johannes Roelandus Joseph Hoogenboom		
78 jaar
Leonardus Franciscus Koek 			92 jaar
Johannes Cornelis Maria Klein 			67 jaar
Johannes Willibrordus Jacobus Hogenboom
74 jaar
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Omzien naar de ander
IK WIL DAT JIJ BENT
Over de God van liefde
In de zomermaanden is het wat stil op het gebied van de diaconie in onze federatie. Daarom een bericht uit andere hoek,
namelijk de aanbeveling van een boek wat onder mijn aandacht
kwam. Dit boek van Tomáš Halík, “Ik wil dat jij bent”, past heel
goed in deze rubriek van ‘Omzien naar de ander’.

Geloof en liefde
Tomáš Halík is een Tsjechische priester die tijdens het communistisch regime in het geheim als priester in de ondergrondse
kerk werkte. Zelfs zijn moeder wist er niet van! Nu werkt hij
o.a. op de universiteit van Praag. In 2011 verscheen zijn boek
‘Geduld met God’ waarvoor hij de Europese prijs voor het beste
theologische boek ontving.

het besef geliefd te zijn, geloof
(liefde voor God) is de weg tot
bevrijding uit ‘de donkerste
kelder’, het opgesloten zitten in
jezelf. Halík herkent deze weg
in het zenboeddhisme en bij de
mysticus Meister Eckhart. Zij
leren ons het ego af te leggen
en met de ogen van de barmhartige Vader naar de ander te
kijken. Liefhebben kan volgens
Halík niet zonder God. Juist in
de liefde mogen we datgene
zien en ontvangen wat boven
het menselijke uitgaat.

Krachtige boodschap
In het boek “Ik wil dat jij bent” onderzoekt Halík de verbinding
tussen geloof en liefde. Hoe kun je vandaag in deze wereld met
al zijn stromingen God liefhebben, jezelf en de ander, ook als het
je vijand is? God is voor Halík een compleet mysterie waarover
we niets weten, behalve dat hij ‘de biosfeer van alle echte liefde’
is. God is geen statisch gegeven, maar God gebeurt, omdat
echte liefde gebeurt daar waar we liefhebben.

Sleutel
Maar waar gebeurt dat? De sleutel tot liefhebben is te vinden in
het decentraal stellen van jezelf, jezelf niet als middelpunt stellen,
maar de ander de eerste plaats geven: ‘Wat wij bereid zijn boven
onszelf te stellen, hebben wij werkelijk lief’. Net zoals Jezus de
weg van zelfovergave, zelfopoffering ging. Nederigheid, liefde,

Met zijn analyse van de eigenliefde raakt Halík de kern. De uitweg die hij biedt wortelt in zijn persoonlijk leven. Het is de niet zo
populaire weg van eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfopoffering en zelfreflectie.
Zijn boodschap is dat we mens worden door elkaar lief te hebben. Die boodschap wordt krachtiger naarmate hij moeilijke
situaties behandelt die de liefde op de proef stellen. Wanner de
liefde niet vanzelf spreekt in ons samenleven, het delen van de
tijd waarin je leeft en de ruimte van de aarde. Wanneer de liefde
niet vanzelf daar is, zoals in relaties, na ervaringen van geweld of
bij de ontmoeting met vreemdelingen.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Wie je ook bent
Wie ik ben
wat ik voel
wat ik denk
wat ik wil
het is niet
zomaar te zeggen
het is niet
aan iedereen uit te leggen
ik weet het
zelf niet precies
je kunt het
vragen misschien

aan mijn vrienden
ze zullen
wel antwoorden geven
stukjes bij beetjes
zoals bij een legpuzzel
maar waar het om gaat
tenslotte
is wie ik ben voor jou
ik hoop dat ik
jou een beetje gelukkig
maak
wie je ook bent.
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Henk Herstel

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Vlammetje

Geloofsvraag

Lieve hemel, ik weet het niet meer,
wat is Pinksteren ook alweer?
Met Pasen was Jezus opgestaan ...
daarna is hij naar de hemel gegaan ...
Dat is toch mooi? Het verhaal is rond:
Hij ergens boven, en wij op de grond?
Nu hoor ik over het Pinksterfeest,
ik hoor over vuur en storm en geest...
Ik snap het: zo blijft Jezus erbij!
Hij is het vuur dat ik voel in MIJ!

Iemand vroeg mij: Bij Jezus kan ik mij
wel iets voorstellen. Maar de Geest?
Kun je die ervaren in jezelf?
Ja, en dat is ‘gewoner’ dan je denkt.
In Bijbeltaal is: ‘Geest’ ook ‘adem’.
God blies zijn adem in een mensje
van klei. We kregen de geest en
gingen leven. (Gen. 2, 7) In je adem

Bron: geloventhuis.nl

komt de Geest je leven in, doortrekt
je en verlaat je weer. Want wie zijn

Boekentip
Als jij paus Franciscus een vraag zou mogen stellen, wat zou je hem dan vragen?
Kinderen hebben, net als volwassenen, hun ‘grote’ vragen en problemen. Ze proberen de wereld te begrijpen. Maar ze krijgen niet vaak de kans om deze vragen, die in
hun hart leven, ook te stellen.

adem inhoudt, stikt en zo is de Geest
ook niet ons bezit. Hij is de Geest van
ons leven.
Die Geest is in Jezus onze helper geworden. Onze trooster en raadgever.
Paulus zegt: geen mens kan goede
dingen over Jezus zeggen uit zichzelf

In ‘Lieve Paus Franciscus’ geeft Paus Franciscus hen
deze kans wel. Hij waardeert juist de kinderlijke
spirituele diepgang door heel open antwoord te
geven op de vele vragen van kinderen over de
hele wereld. Sommige zijn grappig, sommige
serieus. En er zijn er die ontroeren en je hart diep
raken. De paus antwoordt vanuit zijn hart, inspirerend voor zowel kinderen als volwassenen.

alléén. Door de H. Geest zeggen wij:
Jezus de Heer is. (1 Kor. 12, 3) Hij is
Geest van ons geloven.
En niemand kan bidden zonder die
Geest. Zelfs een Onze Vader en een
Wees Gegroet komen voort uit de
Geest. En als wij het niet meer kunnen, dan stopt het niet want de Geest

Dit boek is voor € 14,90 te verkrijgen bij
www.samueladvies.nl.

gaat stilletjes door met bidden (Rom.
8, 26). Een troost voor elke gelovige
die soms sprakeloos is! Hij is de

Gezocht
De redactie is op zoek naar mensen die een bijdrage
willen leveren aan deze pagina. Heb je leuke ideeën
voor een rubriekje of wil je zelf iets schrijven
of tekenen? We horen het graag!

Geest van ons bidden.
Zo kun je de H. Geest ervaren in
jezelf. In je adem, in je geloof en in je
gebed.
Heleen van de Reep

Stuur een berichtje met je
naam, adres en leeftijd naar
samenstromenspraakwater@gmail.com
en wie weet wordt jouw idee
wel beloond!
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Algemeen
Kerkennacht in de federatie

Lourdesbedevaart

Sinds 2007 wordt in Nederland om het jaar de landelijke Kerkennacht georganiseerd rond de langste dag van het jaar. Dit jaar
is dat op zaterdag 24 juni. Twee jaar geleden deden een aantal
kerken uit onze federatie voor het eerst mee en dit jaar doen
opnieuw een aantal kerken mee.

Zoals inmiddels bekend gaan we van donderdag 21 september
t/m donderdag 28 september op bedevaart naar Lourdes. Wim
Balvert en Rob Aupers gaan mee als chauffeur en reisleider
en dit jaar gaat Marjo Hoogenbosch mee als pastor vanuit de
federatie en pater Harry Uitendaal zal voorgaan in de eucharistievieringen.

Wat is de Kerkennacht? Gedurende deze nacht – of beter gezegd:
avond, want om 24.00 uur is het
afgelopen – openen vele kerken in
Nederland hun deuren. Iedere kerk
laat dan op zijn eigen manier zien
wat die kerk zoal te bieden heeft. In onze federatie zullen de
bezoekers kennis kunnen maken met een lezinkje over Maria,
Marialiederen, Taizévieringen, diverse vormen van meditatie en
diverse kleine tentoonstellingen. De kerk is open voor iedereen
die maar binnen wil lopen. Katholiek of niet, gelovig of niet,
iedereen is welkom om kennis te maken met het bijzondere van
die kerk. Uiteraard kan men ook even rustig in de kerk rondkijken en zijn er overal mensen om vragen te beantwoorden of een
praatje mee te maken. En verder is er op de meeste plekken
koffie of thee met iets lekkers erbij. Behalve een aantal kerken
in onze federatie zijn ook een aantal protestantse kerken in het
gebied van onze federatie open.

Folders met uitgebreide informatie vindt u in de kerken.
Dag 1: naar Orléans voor een bezoek aan de mooie kathedraal
en overnachting
Dag 2: Bezoek aan de bedevaartplaats Rocamadour en overnachting in de buurt van Toulouse
Dag 3: bezoek aan de kathedraal van Auch en aankomst in
Lourdes
Dag 4 t/m 6 zijn we in Lourdes waar u een keuze kunt maken uit
de vele activiteiten en bezoeken die u worden aangeboden.
Dag 7: Naar Nevers waar we overnachten
Dag 8: Na een bezoek aan Bernadette in Nevers gaan we terug
naar Nieuwkoop

Beknopte informatie over wat er in iedere kerk te doen is vindt
u op de flyer die u bij deze Samenstromen of anderszins hebt
ontvangen. Uitgebreide informatie vindt u op de eigen pagina’s
van de betreffende kerken en op de website van onze federatie.

De aanmeldingen lopen aardig
binnen, maar er is nog plaats.
U kunt zich opgeven bij:
Bets Verhage (0172) 5737 13,
Corrie Baas (06) 160 986 20
Gré de Boer (0172) 57 22 08,
Gerard v.d. Ham (0172 53 87 88
Anneke Rietbroek (071) 331 3057

Charles Horsthuis, gep. pastoraal werker

Werkgroep Lourdesbedevaart

Uitdaging met teksten

SamenStromen zoekt nieuwe redacteuren
Als redacteur draai je mee in de centrale redactie, een team van 5.
De taak is gemiddeld 5 uur per maand.
Gevraagd een persoon die:
>		het leuk vindt om redactioneel bezig te zijn (taal / teksten), en daarmee het
geloofsnieuws via het eigentijdse parochieblad verspreidt
>		goed kan omgaan met e-mail en Word
>		deze taken vanuit huis kan doen ( zonder veel vergaderingen )
>		liefst woont in de parochie H. Franciscus ( Roelofarendsveen e.o.) voor een
gelijke verdeling van redacteuren uit de regio Nieuwkoop
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over deze vrijwilligersfunctie?
Stuur dan een e-mail naar samenstromen@gmail.com of bel (0172) 60 56 79.
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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.

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:

SAMENstromen • juni 2017
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R OOSTER
HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26
Pastoor J. Glas
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59

zaterdag
3 juni
Pinksterzaterdag

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

JUNI 2017
H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Slotviering Pinksternoveen
(crèche, koffie na de viering)
• J. Glas
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• H. van de Reep

zondag
4 juni
Pinksteren

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

Uitzendingen
kerkradio
maandag
5 juni
Tweede
Pinksterdag

Alle vieringen via
www.kerkomroep.nl
of via de lokale
radiouitzendingen

zondag
11 juni
Heilige
Drieëenheid

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji (uit Noorden)
• Koffie na de viering
• J. Glas
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Th. van Steekelenburg

zaterdag
10 juni
Heilige
Drieëenheid

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

O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Kinderkerk
• Th. van Steekelenburg

Uitzendingen
kerkradio H. Clara
Zaterdags om 19.00 uur

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

10.00 uur
• Kleuterviering

Aarlanderveen, Langeraar,
Nieuwkoop

zaterdag
17 juni
Sacramentsdag

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

zondag
18 juni
Sacramentsdag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit
• Kinderwoorddienst
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Projectafsluiting Eerste H. Communie
(koffie na de viering)
• H. van de Reep

zaterdag
24 juni

•
•
•
•

zondag
25 juni

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Dankviering Eerste H. Communie
(crèche, koffie na de viering)
• B. Bosma

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

zaterdag
1 juli

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Nieuwe Koor
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma

19.00 uur
Woord- & Communieviering
Cantorij
A. van Aarle

zondag
2 juli

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• Petrus- & Paulusviering (Kinderkerk)
• B. Bosma

wekelijks

Iedere woensdag een viering
om 9.00 uur

10.00 uur
• Kleuterviering

Iedere woensdag een viering
om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering
om 9.00 uur

H. CLARA PAROCHIE
H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

ROO S TER
Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

zaterdag
3 juni
Pinksterzaterdag

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

zondag
4 juni
Pinksteren

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• B. Bosma

maandag
5 juni
Tweede
Pinksterdag

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• A. van Aarle
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Kinderwoorddienst
• Th. van Steekelenburg

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas

• 19.00 uur
• Caecilia
• A. van Aarle
11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• Om 10.00 uur een Regenboogviering
(voor kinderen vanaf 3 jaar)
• H. van de Reep

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• F. van der Ven
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• F. van der Ven

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan

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

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

Iedere vrijdag een viering
om 9.00 uur

zaterdag
10 juni
Heilige
Drieëenheid

zondag
11 juni
Heilige
Drieëenheid

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

zaterdag
17 juni
Sacramentsdag

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

zondag
18 juni
Sacramentsdag

zaterdag
24 juni

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• Patroonsfeest (koffie na de viering)
• Parochiaan

zondag
25 juni

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• F. van der Ven

zaterdag
1 juli

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

Uitzendingen
kerkradio
H. Franciscus

Zondags om
10.00 uur

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

zondag
2 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor + Akkoord
• St. Jansfeest (koffie na de viering)
• J. Glas

wekelijks

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

JUNI 2017
H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• H. van de Reep

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

H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Gezinsviering (na de viering koffie
en ontmoeting)
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas + M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• M. Hoogenbosch

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• M. Jagerman

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Afscheidsviering pastor Velthuyse
• J. Velthuyse + M. Hoogenbosch

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• Th. Dingjan

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• Gebedsleider

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• Gebedsleider

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Dankviering Eerste H. Communie
• J. Glas

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

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

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• TV-viering
• E. Stok + J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering
• H. van de Reep

SAMEN
onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06 118 533 52

06 254 473 48

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

Colofon
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: 10.595 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. 6 (juli/augustus 2017) kunt u uiterlijk
op 12 juni aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 30 juni.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

33

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 AdeRijpwetering
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

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:

Door Leen

jONgerEn
Tour of Faith op bezoek bij
de Maria Ommegang
Door de straten van het Brabantse Bergen op Zoom trekt
jaarlijks een kleurrijke processie. Het is een dankstoet aan
Maria, die de stad in de Tweede Wereldoorlog spaarde. Meer
dan 800 mensen beelden het leven van Maria en taferelen uit
het Oude en het Nieuwe Testament uit. We nodigen jou uit
om dit een keer mee te maken! De stoet vertrekt op zondag
25 juni om 15.00 uur, meer informatie volgt via de facebook
pagina van Jongerenpastoraat Bisdom Rotterdam en via
www.mariaommegang.nl

Celebrate festival
Een week lang programma voor jong en oud; op eigen niveau
en tempo is er van alles te beleven. In de verschillende onderdelen als muziek, lezingen, workshops en gebed wil God je
aanraken.

We hebben een super groot
waterspel en sluiten de week
af met een gigantische praise
party. Dit kun je niet missen!
Op 4U! gaan we ook God
beter leren kennen. Of jij God nu al
heel goed kent of nog helemaal niet, je bent van harte
welkom! We gaan ontdekken dat Hij heel, heel veel van ons
houdt en dat wij een persoonlijke relatie met Hem kunnen
aangaan.
Naar 4U! gaan is de beste keuze die jij in je zomervakantie
kunt gaan maken. Enthousiast geworden?
That’s the Spirit!

Jongerenprogramma
Beleven & Doorgeven
God heeft Zijn doel voor jouw leven gepland al voordat je
bestond. Het doel van je leven past in een groter doel dat
God heeft voor de eeuwigheid. Gods doel voor ogen zien te
krijgen, vraagt ons om gericht te zijn op Hem, mee te werken
en ons door Hem te laten leiden.

Het Celebrate festival is van 21 tot 28 juli in het vakantiepark
Pagedal in Stadskanaal. Lees meer op www.celebratefestival.nl.
Op het Celebrate festival is een op zichzelf staand tienerprogramma voor tieners van 12 t/m 18 jaar. En een jongerenprogramma voor jongeren van 18 t/m 30 jaar.

Tienerprogramma
That’s the Spirit!
4U! is het grootste katholieke
tienerkamp van Nederland.
Met nog 150 andere tieners
wordt het een super toffe
week! Ontmoet leeftijdgenootjes en maak vriendschappen
voor het leven.
We spelen leuke spellen, doen
een voetbalwedstrijd tussen
de leiding en tieners en gaan
lofprijzen met een gave band.

God is blij met jou en houdt onvoorwaardelijk van jou. Hij wil
dat je dit volledig weet, persoonlijk ervaart en groeit in een
persoonlijke relatie met Hem. Opdat je Zijn liefde kent, Hem
vertrouwt en Hem betrekt in je leven.
Het maakt niet uit waar je nu staat, God geniet van jouw
spirituele groei op ieder moment. Zet jij op Celebrate de
volgende stap in het beantwoorden van Gods liefde? Daar
nodigen we je toe uit.

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

Agenda
2 juni: Solid Friends in Noorden
2 juni: Rock Solid in Aarlanderveen
3 juni: De Vuurdoop in Rotterdam
4 juni: Rock Solid+ in Aarlanderveen
16 juni: Rock Solid in Noorden
16 juni: Rock Solid in Aarlanderveen
25 juni: Tour of Faith Maria Ommegang in Bergen op Zoom

