
SAMENstromen
Maandelijks katholiek infoblad 

Aarlanderveen  Langeraar  Nieuwkoop  Nieuwveen  Noorden  Zevenhoven

Hoogmade/Woubrugge  Leimuiden/Rijnsaterwoude  Oud Ade/Rijpwetering  Oude en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

 JAARGANG 7  •  NUMMER 4  •  MEI 2017

Op weg met de Pinksternoveen: 
de Geest verbindt
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Kliederkerk brengt verbinding



Beste lezer, 

Als u dit leest is het Paasfeest achter de rug met veel mooie vieringen. We zijn op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Binnen onze federatie 
gebeurt ook heel veel. Het bruist er van de energie. De komende maand zullen kinderen hun Eerste Heilige Communie doen, anderen 
ontvangen het sacrament van het Heilig Vormsel. Er zal worden gedoopt, getrouwd en gerouwd. Kortom, het leeft, er wordt geleefd.
Als u dit nummer leest, zult u het ervaren. En denkt u, ik wil daar ook actief aan mee doen en ik heb wel wat tijd over, informeer dan eens bij 
uw secretariaat, bestuur of pastoraatsgroep. Er is vast wel iets wat u op het lijf is geschreven.
Voor nu wensen wij u veel leesplezier met dit nummer van Samenstromen.

De centrale redactie van deze maand, Anja Niemöller-van Bentum en Bep Verdel-Turk
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Iedereen kent het wel: het eeuwige 
gezeur van ouders over de rommel in de 
kamer van de kinderen. Kinderen moeten 
leren hun rommel op te ruimen en wat ze 
smerig gemaakt hebben schoon te ma-
ken. Maar ze zijn vaak gewend dat ze op 
gezette tijden in een lekker schoon bed 
kunnen slapen. En dat ze hun kleren in de 
wasmand kunnen gooien en de volgende 
dag schone spullen klaarliggen. Dat de 
vuile borden worden afgewassen en de 
kamers gestofzuigd worden. Naarmate ze 
ouder worden zullen ze, meestal niet met 
veel plezier, toch af en toe eens moeten 
meewerken, al was het maar om te leren 
dat er geen kaboutertjes zijn die al dat 
werk verrichten!! 
Een veel voorkomende gedachte is dat 
als de wc rol op is dat er “vanzelf” een 
nieuwe wordt opgehangen. Toch moeten 
ze leren als het laatste velletje gebruikt 
is om zelf een nieuwe rol op te hangen. 
Maar ja, veel volwassenen “vergeten” dat 
ook nog wel eens. Net als de remspo-
ren die achter blijven na gebruik van het 
toilet. Moeders poetsen dat dan weg met 
de wc borstel en vaders hebben zo hun 
eigen wijze om het spoor onzichtbaar te 
maken. Toch moeten ook die kinderen 
leren de borstel te gebruiken om een 
schoon toilet achter te laten voor de vol-
gende gebruiker. 
Sommige pastors gebruiken niet graag 
de wijwaterkwast. Ze moeten dan teveel 
aan de wc borstel denken. Ik heb dat 
nooit gehad. Een wc borstel is een 
stugge harde borstel die er niet altijd even 

smakelijk uitziet. De wijwaterkwast is een 
mooie grote bol met soepele haren. Heel 
wat anders!
Er is wel een zekere overeenkomst: Beide 
borstels dienen om schoon te maken. Bij 
de wc borstel is dat duidelijk.
Als de priester de gelovigen besprenkelt 
met wijwater wordt er gezongen: “Asper-
ges me”: Besprenkel mij Heer en ik zal 
rein worden, Gij zult mij wassen en ik zal 
witter worden dan sneeuw”. (psalm 50)
Kinderen moeten leren huishoudelijke kar-
weitjes op te knappen en dingen schoon 
te maken.
Wij moeten misschien nog leren wat de 
kracht van het wijwater is?

Rob Aupers
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Van tijd tot tijd krijgt iedere pastor een 
aantal dagen vrij om zich terug te trekken 
uit de drukte en tijd te nemen voor bezin-
ning op het persoonlijke geloof en de 
zending in het pastoraat. In welk beroep 
vind je dat? Wat een mooi vak hebben 
wij pastors toch!

Bloemen
In 2009 mocht ik een langere retraite ne-
men. Ik had mijn keuze nog niet gemaakt 
voor een stille plek toen ik het boekje van 
Leo Fijen (KRO) las: “De reis van je hoofd 
naar je hart.” In het interview met Minke 
de Vries, oud-priorin van de gemeen-
schap van Grandchamp (Zwitserland) las 
ik dit. “Stilte speelt bij ons een belang-
rijke rol. Omdat we maar weinig met de 
gasten praten, vertellen bloemen ons ver-
haal. De taal van bloemen wil zeggen: je 
bent welkom, je kunt zijn zoals je bent, je 
bent mooi. Bloemen staan daarom over-
al: in de eetzaal, op de gastenkamers, in 
de kapel. Bloemen spreken de taal van 
ons hart, vertellen wat geen mens bijna 
kan verwoorden en laten daardoor zien 
hoe God in het verborgene ons raakt, 
bezielt en ons schoonheid geeft.”

Oecumene
Door deze en andere woorden van haar 
werd ik direct geraakt. Dáár wil ik naar 
toe, dacht ik onmiddellijk. Ik zocht con-
tact en kon enkele weken als vrijwilliger 
terecht. Grandchamp is een bijzonder 
klooster. Het is een gemeenschap van 
protestantse oorsprong. Het begin ervan 
ligt in de veertiger jaren van de vorige 
eeuw. Een aantal vrouwen werd gedre-

ven door een verlangen naar eenheid in 
jaren waarin chaos de boventoon voerde. 
In de eerste jaren kreeg dat vorm in losse 
retraites, maar na verloop van tijd stichtte 
men een gemeenschap die uitgroeide tot 
wat het vandaag de dag is: een internati-
onale communiteit van vrouwen die zich 
vanuit een oecumenische roeping inzet-
ten voor eenheid, verzoening en eerbied 
voor ieder mens en voor de hele schep-
ping. Bijzonder is dat de gemeenschap 
niet woont in een afgesloten kloosterge-
bouw, maar in een aantal woonhuizen in 
het gehucht, naast de woonhuizen van 
families met opgroeiende kinderen.

Struikelblok 
De gemeenschap met hun stilte, gebed 
en eenvoud maakte grote indruk op mij, 
hoewel de Franse taal een flink struikel-
blok was. In de kapel kon ik maar weinig 
volgen van de gebeden en gezangen 
en probeerde in mijn eigen bijbeltje de 
psalmen te volgen. Toch voelde ik me er 
thuis, door de openheid en gastvrijheid 
die ik er voelde.
Een jaar later maakte ik kennis met 
de Lekenorde die met de communiteit 
verbonden is. In de Nederlandse groep 
trof ik allerlei mensen uit verschillende 

christelijke geloofstradities, maar met de-
zelfde inspiratie en openheid. Vier maal 
per jaar komen we samen voor bezin-
ning, Bijbelstudie en ontmoeting. Samen 
met groepen in bijvoorbeeld Duitsland en 
Zwitserland vormen we de Derde Orde 
van de Eenheid. 

Bevestiging
In de loop van de jaren is dit voor mij een 
dierbaar thuis geworden. Deze maand zal 
ik dat bevestigen door de officiële verbin-
tenis met de Derde Orde en de Commu-
niteit uit te spreken die daarna door de 
communiteit bevestigd zal worden met 
de zegen. Dat gaat gebeuren op zondag 
28 mei in de retraite in Grandchamp. 
Deze verbintenis betekent dat ik vooral 
hier op mijn eigen plek, probeer te 
zoeken naar Gods barmhartigheid, te 
getuigen van eenheid en me laat leiden 
door de geest van de zaligsprekingen, te 
leven in vreugde, eenvoud en barmhar-
tigheid. (Mattheüsevangelie, hfst. 5) Dat 
zal het ene moment beter lukken dan het 
andere, zoals dat bij ieder mens gaat, 
maar met Gods hulp zal het waarachtig 
wel gaan.

Pastor Marjo Hoogenbosch

OVERWEGING Pastoraal
Verbintenis
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Verdieping
Het laatste woord

Met de zesde Ankerzondag ontvingen de 
communicanten hun laatste stukje catechese 
in de voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie. Intussen werden hun broertjes en 
zusjes opgevangen met een eigen catecheseprogramma. Ook de 
ouders beleefden hun zesde keer van bezinning en catechese. 
De onwennigheid van de eerste keer had plaats gemaakt voor 
vertrouwdheid en durf. Onder leiding van Joris en Tinke keken 
we terug op de zes zondagen. Wat heeft het je gedaan, wat heb 
je gevonden? Aan het einde werden we uitgenodigd om met een 
enkel woord aan te geven hoe je er nu tegenaan keek, hoe je dit 
moment beleefde. In de woordwolk leest u een proefje daarvan.

Namens het Anker-kernteam, pastor Marjo Hoogenbosch

Een bijzondere band

Eind mei gaat het tienerkoor Akkoord uit Leimuiden op bezoek 
in het Alte Land in Duitsland. We zijn te gast bij de Lutherse 
gemeente van Steinkirchen. Een afwisselend bezoek met leuke 
activiteiten en een kerkdienst. En ik mag mee.
De band tussen onze streken is al oud. Rond 1300 woonde 

priester Hendrik in het gebied 
van Leimuiden, Woubrugge en 
Rijnsaterwoude. Hij was niet 
alleen herder in de kerk, maar 
ook een kundig landontginner. 
Hij ontwaterde veengronden 
door er sloten te laten graven. 
De bodem werd minder nat en 
steviger en de mensen konden 
voedsel gaan verbouwen en 
erop wonen. De smalle stro-
ken land in onze parochie – de 
Copes – zijn het gevolg.

De talenten van priester Hendrik bleven niet onopgemerkt. De 
aartsbisschop van Bremen vroeg om naar zijn woeste gebieden 
te komen en daar te helpen met bewoonbaar maken van de 
grond. Dat deed hij, samen met jonge mannen uit de venen. 
In het buitenland zeggen mensen regelmatig: God schiep de we-
reld, behalve Nederland. Dat deden de Hollanders zelf. Het klinkt 
arrogant. Ik zie het eerder als het staan in de schepping. Wij 
mogen meewerken om de schepping nog mooier te maken zodat 
de aarde bewoonbaar is voor mensen. Dat laat ons polderland 
en het Alte Land zien. Daar en hier staan we op heilige grond. 
Geheiligd door het werken van priester Hendrik en zijn gezellen.

Heleen van de Reep

Bestuursnieuws parochie H. Clara
De H. Clara- en Franciscusfederatie bestaat in deze maand 
april alweer 6 jaar. Op bestuurlijk niveau  is het daarom tijd 
om eens goed terug te kijken. Het gaat ook om de vitaliteit: 
waar staan wij nu en wat zijn de mogelijke ontwikkelingen 
bij de kerken in de komende jaren. Door alle plaatselijke 
beheercommissies (BCP’s) van de Claraparochie is een eva-
luatie ingevuld en het parochiebestuur heeft dit ook gedaan 
op een speciale bespreking op 22 maart. De evaluatie gaat 
besproken worden op de besturendag die gehouden wordt 
op zaterdag 17 juni in ’t Achterom in Aarlanderveen. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt door onze 
financiële medewerker op het centrale secretariaat om de 
jaarcijfers over 2016 rond te krijgen. De penningmeester van 
de H. Claraparochie is niet ontevreden over deze cijfers; de 
uitgaven zijn binnen de perken gebleven en de inkomsten 
zijn niet terug gelopen. Maar dat betekent niet dat we op 
onze lauwere kunnen gaan rusten, want in de toekomst is 
nog veel geld nodig voor het onderhoud van onze monu-
mentale kerken. Zo staat onder andere nog op het pro-
gramma een renovatie van de buitengevels van de kerk in 
Langeraar, een verbouwing van de pastorie in Nieuwveen 
en ook bij de andere kerken ligt er nog een lijstje met zaken 
die in de komende jaren aangepakt moeten worden.

Op zondag 9 april waren wij aanwezig bij de uitvoering van 
De Passion In Noorden. Wat een geweldig mooie en inspi-
rerende gebeurtenis! Een jaar lang is men bezig geweest 
met de voorbereidingen. Fantastisch te zien dat er zoveel 
vitaliteit en spirit in onze kerk aanwezig is. 
Alle vrijwilligers: heel hartelijk dank !

Namens het parochiebestuur, Sjaak Leliveld  
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Vieren 
Ik wil bij jou thuis zijn

Dat zegt Jezus 
tegen Zacheüs 
die in de boom 
geklommen 
was om Jezus 
te kunnen zien. 
Door de drukte 
van alle mensen 
die op de been 
zijn, kan hij niets 
zien, maar vanuit 
de boom heeft 
hij goed zicht! 
Maar… Jezus 
ziet hem ook, 
die tollenaar en boef. Tenminste…, zo zien de andere mensen 
hem. Maar Jezus zegt: Bij jou wil ik thuis zijn en je met God 
verzoenen!
En dat is wat Jezus tegen ons zegt in de Eucharistie. Hij wil 
bij ons thuis zijn en dat vieren we deze maand in de parochie-
federatie met de ruim tachtig kinderen die voor het eerst de 
Heilige Communie zullen ontvangen. Hieronder een overzicht 
van de verschillende vieringen.

14 mei Langeraar en Oud Ade 
  (ook voor Rijpwetering en Hoogmade)
21 mei Nieuwkoop en Nieuwveen 
  (ook voor Noorden en Zevenhoven)
28 mei Roelofarendsveen en Aarlanderveen

Marialof

Er zijn vele plekken waar Maria na haar hemelvaart aan de men-
sen verschenen is. Plekken die een blijvende boodschap zijn 
aan ons. Een boodschap die altijd verwijst naar de weg die wij 
met haar zoon Jezus Christus mogen gaan. Een boodschap van 
bemoediging. Maria’s plek in de kerk is dermate belangrijk dat 

KALENDER MEI 2017

2,9,16,23 mei 19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif

2,9,16,23 mei 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

3 mei 19.30 uur    H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif

24 mei 10.30 uur      H. Petruskerk, Roelofarendsveen Eucharistieviering i.v.m.     
   Ziekendag H. Franciscus parochie 

26 mei t/m 3 juni              Zie routeschema op pagina 6 Pinksternoveen

de kerk per jaar 2 maanden speciaal in het teken zet van Maria: 
de maanden mei en oktober. 

Naast de rozenkransgebedsmomenten die er wekelijks op vele 
plekken zijn in onze federatie, organiseren wij ook in deze maan-
den een Marialof. 
Door het groeiende 
aantal aanwezigen 
mogen we consta-
teren, dat u hier prijs 
op stelt. 

Het Marialof zal zijn 
in de Petrus en Pau-
luskerk te Aarlander-
veen, op zondag 28 
mei om 19.00 uur.

 Want mijn Herder is de Heer

Ieder jaar op de 4e zondag van Pasen is het “Goede Her-
derzondag”. Het Evangelie vertelt ons dan hoe de “Goede 
Herder” om zijn schapen geeft en alles voor ze over heeft. 
Jezus is die Goede Herder en die schapen staan symbool voor 
ons allemaal: zijn mensen. Het blijft bijzonder en hoopgevend 
dat Hij om ons geeft op een manier die niemand anders kan!
Jezus is daarmee ook het grote voorbeeld voor alle pastores. 
Het woord “pastor” betekent ook “herder”. “Goede Herder-
zondag” is daarom uitgeroepen tot “roepingenzondag”. We 
staan er die dag bij stil dat God mensen roept om in zijn naam 
“herder” te zijn. We bidden dat die roepstem gehoord mag 
worden en dat er moed zal zijn om die te volgen!

In dit weekend (6/7 mei) zal er daarom ook gecollecteerd 
worden voor onze priesteropleiding Vronesteyn. Ook namens 
de rector, pastoor Broeders, wil ik u van harte danken voor uw 
bijdrage. 

Pastoor Jack Glas
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De TV-mis: achter de schermen

Op 2 april was de tweede TV-mis vanuit de Petruskerk. We 
kijken er heel positief op terug. Dank aan alle betrokkenen, 
waarvan zeker ook alle parochianen in de kerk! We krijgen wel 
eens de vraag hoe het er nu aan toe gaat met zo’n viering…
Drie weken van tevoren worden de teksten van de mis en ook 
de muziek aangeleverd voor het draaiboek. Een week van tevo-
ren moet dan ook de preek (zo’n 500 woorden) worden doorge-
geven. Juist omdat er zoveel mensen meekijken, kost zo’n preek 
me wel wat meer tijd dan anders. En vanwege de ondertiteling 
moet ik me ook echt aan de tekst houden!
Zaterdagmorgen beginnen de voorbereidingen in de kerk met 
het opzetten van de grote lichtmasten. De zondag zelf begint 
voor een paar vrijwilligers al om kwart voor 6. Om 6 uur staat 
de “crew” van de KRO voor de deur en gaan ze verder met de 
opbouw.  Om 8 uur is dan een regiebespreking. Daarna volgt 
het oefenen: de hele mis, met alle betrokkenen. Dan even pauze 
om vervolgens om half elf echt te beginnen, live… 
Van 12 tot 1 kunnen de mensen me bellen met vragen of andere 
opmerkingen. Ondertussen wordt alles weer opgeruimd en is er 
een lunch. Rond half 3 is de kerk weer klaar voor een volgende 
viering... Een hele inspanning, maar het is de moeite waard! 
Bent u er 25 juni ook weer bij?

Pastoor Jack Glas

Pinksternoveen Het Groene Hart 2017                                         

Voor de 24e keer wordt tussen Hemelvaart en Pinksteren een 
Pinksternoveen gehouden als voorbereiding op de komst van de 
Heilige Geest. Op vrijdagavond 26 mei openen we de noveen in 

een gezamenlijke viering in Boskoop,  daarna slingert de noveen 
zich in 2 kringen door het Groene Hart om op zaterdag 3 juni 
weer samen te komen voor de feestelijke slotviering in de  
H. Adrianuskerk in Langeraar.
De Pinksternoveen is een samenwerking tussen R.K.- en PKN 
kerken en andere instellingen, zoals Ipse de Bruggen, een zorg-
instelling voor verstandelijke- en meervoudige gehandicapten, 
die al vele jaren deel uit maken van de Pinksternoveen.
Iedere avond worden we welkom geheten in steeds een ver-
schillende kerk voor een woord- en gebedsviering verzorgd door 
ervaren vrijwilligers. In het weekend past de noveen zich aan 
aan de reguliere weekendvieringen.

Het thema van deze noveen luidt: De Geest verbindt.

Aanleiding voor de keuze van dit thema is een oproep van Paus 
Franciscus in reactie op de verdeeldheid in onze wereld van 
vandaag; Kijk niet alleen naar wat ons verdeelt, maar kijk vooral 
naar wat ons verbindt.
Op zoek naar verbinding hebben wij de Helper Gods, de Heilige 
Geest, hard nodig.  Immers Hij is onze schakel met God en zijn 
allesomvattende liefde. Hij is ook onze schakel met Jezus, met 
Zijn woorden en Zijn levenshouding. 
In deze Pinksternoveen willen wij bidden om de komst van de 
Heilige Geest en om onze bereidheid gehoor te geven aan de 
oproep van Paus Franciscus.
We nodigen u van harte uit met ons mee op weg te gaan en zien 
u graag bij één of meerdere vieringen.  Na afloop staat er altijd 
een kopje koffie of thee klaar. Graag tot ziens.
Alle informatie over de vieringen/diensten vindt u hieronder, of 
elders in dit blad.

Willie Toor

Vieren

ROUTE 2017

Vrijdag 26 mei - 19.30 uur
H. Joannes de Doper – A.P. van Neslaan 50 – Boskoop

H.H. Petrus en Paulus Zaterdag O.L.V. Geboorte
Dorpsweg 24 – Reeuwijk 19.00 uur 27 mei 19.00 uur Past. v.d. Plaatstraat 15 – Rijpwetering

Ipse de Bruggen, locatie Hooge Burch Zondag Kerkelijk centrum de Bron
Spoorlaan 19 – Zwammerdam 11.00 uur 28 mei 10.00 uur Troubadourweg 2 – Alphen a.d.Rijn

H. Willibrordus Maandag H.H Petrus en Paulus
Overtocht 20 – Bodegraven 19.30 uur 29 mei 19.30 uur Noordeinde 26 – Aarlanderveen

De Lichtkring Dinsdag H. Johannes Geboorte
Amerikalaan 91 – Alphen a.d. Rijn 19.30 uur 30 mei 19.30 uur Noordeinde 28 – Zevenhoven

St. Johannes Onthoofding Woensdag Gereformeerde Kerk
Oosteinde 23 – Moordrecht 19.30 uur 31 mei 19.30 uur Oostkanaalkade 2 – Ter Aar

H. Laurentius Donderdag St. Martinus 
Dr. van Noortstraat  88 – Stompwijk 19.30 uur 1 juni 19.30 uur Simon v. Capelweg 62 – Noorden

Samenwerkende kerken HAPIS Vrijdag St. Jan de Doper
Plein Ned. Herv. Kerk - Haastrecht 20.00 uur 2 juni 19.30 uur  W. v.d. Veldeweg 24 – Leimuiden

Zaterdag 3 juni - 19.00 uur
H. Adrianus – Langeraarseweg 90 – Langeraar
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Door: Riet Hekkenberg-Koek

Leimuiden en Rijnsaterwoude zijn vorig 
seizoen begonnen met ‘de Kliederkerk’. 
Mensen uit De Dorpskerk, de St. Jan de 
Doper en de Woudse Dom, ondersteund 
door het JOP jeugdwerk, organiseren één 
keer per maand een ontmoeting in een 
van de drie kerken. 
Een kernteam (Astrid Muijs, Christa van 
Diemen, Jorico Notenboom, Joost de 
Bruijn en Paul Smit) kiest het thema van 
de bijeenkomst rondom een bijbelverhaal 
en bedenkt wat ze ermee kunnen doen. 
Dit idee wordt verder uitgewerkt door de 
enthousiaste Kliederkerkvrijwilligers, die 
dat idee dan zelf uitvoeren. Rijnsater-
woude en Leimuiden richten zich op het 
begripsniveau van kinderen vanaf 3 jaar.

Een Kliederkerk ontmoeting bestaat uit 
drie onderdelen: Samen Ontdekken, Sa-
men Vieren en Samen Eten. Na de ope-
ning, waarin het thema wordt uitgelegd, 
kunnen de kinderen onder begeleiding 
knutselen en spelletjes doen bij verschil-
lende tafels (stations). In de tussentijd 
wordt door de catering de maaltijd bereid 

voor het samen eten. Voor de maaltijd 
wordt het verhaal uit de Bijbel verteld, 
waarbij de gemaakte knutsels en spelle-
tjes het verhaal verlevendigen.

Bij binnenkomst, in de St. Jan de Doper 
deze keer, voel ik direct een heel fijne 
sfeer. Er wordt geanimeerd gepraat.  
Kinderen zitten te knutselen. Ze maken 
mooie doosjes, versierd met edelstenen, 
of een rammelinstrument. Sommigen zijn 
als prinses of ridder verkleed, anderen 
worden geschminkt. En beneden worden 
koekjes, Hamans oren, gebakken. ‘Van-
daag, 12 maart,  is het thema het Poe-
rimfeest’, vertelt jeugdwerker Paul Smit. 
Het is een joods feest. Een combinatie 
van carnaval, verkleedfeest, en 1 april, 
grappen uithalen. Het bijbelverhaal van 
de joodse prinses Esther ligt hieraan ten 
grondslag. Prinses Esther verzint een list 
en redt haar volk bij de koning van Perzië. 
En de ‘slechterik’, Haman, wordt gestraft. 
‘Het belangrijkste doel van de ontmoe-
tingen is het opbouwen van relaties’ 
vertelt Paul Smit. ‘Kinderen onderling en 
ook hun ouders leren elkaar op een heel 
natuurlijke manier kennen. Iedereen mag 

‘De Kliederkerk is gewoon heel leuk, ik zie al mijn vriendjes’. ‘Het eten is lekker en het knutselen en de spelletjes zijn leuk’. ‘En 

dan zit je niet zoveel achter een scherm’ aldus een paar reacties van de kinderen.

zich hier welkom en thuis voelen, denk 
aan ouders, grootouders, ooms en tan-
tes. Ook voor tieners hebben we steeds 
een activiteit. Het thema is altijd rond 
een bijbelverhaal. 
Die verhalen vertellen we en van ouds-
her al worden die verhalen aan elkaar 
doorverteld. Als kinderen vragen stellen 
over het verhaal kunnen ouders samen 
antwoorden zoeken. Het geeft ruimte 
aan volwassenen, mensen van alle ge-
zindten, om met elkaar in gesprek te 
komen over geloofs- en levensvragen. 
We zoeken de waarden die we delen, 
niet de verschillen.’ 

Paul Smit hoopt dat ook in andere kerk-
gemeenten in Kaag en Braassem het 
Kliederkerk initiatief wortel gaat schieten. 
‘Want het is echt heel mooi om te zien 
en voelen hoe hier verbinding tot stand 
komt. Vanuit de samenwerking die we 
hier hebben is bijvoorbeeld ook het idee 
ontstaan om in de toekomst samen met 
gemeentelijke organisaties en de Family 
Factory ontmoetingen te organiseren 
voor statushouders. Zo groeit op lokaal 
niveau onderlinge verbondenheid.’

De ontmoeting  

Kliederkerk brengt verbinding 
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H. Clara parochie 

Wijkcontact
Wat is een wijkcontactpersoon? Dit is 
een man of vrouw die het parochieblad 
Samenstromen en ook de envelop met 
het verzoek om mee te willen doen aan 
de actie Kerkbalans bij u in de bus doet. 
Wijkcontactpersonen zijn de schakel 
tussen de parochianen in de wijk en de 
kerk.
Hij of zij laat namens de kerk iets 
van zich horen in de vorm van een 
kaart, bloemetje, of bezoekje bij lief 
en leed zoals huwelijk, geboorte, 
Eerste Communie,  Vormsel, ziekte of 
overlijden.
Sommige wijkcontactpersonen doen 
dit korte tijd, andereren doen dit 
vrijwilligerswerk heel lang. Een van hen 
is Wil Zevenhoven. Na 25 jaar heeft Wil 
besloten om ‘t stokje over te dragen. Als 
dank voor haar jarenlange inzet heeft 
Wil een mooie kaars met een afbeelding 
van onze kerk ontvangen. Wil bedankt!!

Wij verwelkomen ook 2 nieuwe 
wijkcontactpersonen, namelijk Vera 
van der Hoorn die de wijk van Wil 
overneemt en Femke van Egmond, die 
een nieuwe wijk in Ter Aar voor haar 
rekening neemt.

Welkom dames en succes!!

De clusterhoofden van ‘t wijkcontact: 
Jolanda Kempen, Corrie Kroft, Suze 
Houdijk, Nel en Ans Hijman

Dopen
De eerste gelegenheid  om uw kindje te 
laten dopen is zondag 18 juni.
Er zijn 2 voorbereidsavonden: dinsdag 
31 mei en dinsdag 6 juni, aanvang 20.00 
uur, in de pastorie van Aarlanderveen.

Mariska de Roos

Aarlanderveen

Solidariteitsmaaltijd
Op 31 maart was de jaarlijkse 
solidariteitsmaaltijd. Met elkaar wordt 
op deze avond een maaltijd gedeeld. Ook 
de kinderen die in november het Heilig 
Vormsel hebben ontvangen, waren 
uitgenodigd. Dit keer aten we heerlijke 
gerechten uit El Salvador; eerst lekkere 
soep, daarna rijst, salade en heerlijk 
gevulde burrito’s. De kinderen hadden 
zelf ook allemaal iets meegenomen om 
met elkaar te delen. Tijdens het eten was 
er tijd en ruimte voor de kinderen om 
vragen te stellen over het geloofsleven 
van hun tafelgenoten. Er kwamen 
hierdoor mooie gesprekken op gang 
tussen de verschillende generaties.
Ook werd er een film gedraaid over het 
leven in San Salvador. Het is daar erg 
onveilig en je kunt er echt niet alleen 
over straat. Nu zijn er veilige plekken 
gecreëerd waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. De avond werd afgesloten 
met een kort samenzijn in de kerk met 
een mooi gedicht. Tot slot staken we 
allemaal een kaarsje aan en hebben we 
samen gebeden.
Hartelijk dank aan de organisatie en 

nog de complimenten voor de kinderen 
die heel goed meehielpen en gezellig 
aanwezig waren!

Vormselwerkgroep Aarlanderveen / Ter Aar

Vastenaktie
De afgelopen vastenperiode heeft 
u tijdens de vieringen veel kunnen 
horen en zelfs één maal kunnen zien 
wat de inhoud is van het Vastenactie-
project in San Salvador. De collectes 
hebben bij elkaar een héél mooi bedrag 
van € 792,02 opgeleverd. Daarnaast 
brachten de overige activiteiten, zoals de 
plantenverkoop, de solidariteitsmaaltijd, 
de klaverjasavond en de vastenwandeling 
totaal € 1.208,75 op. De kinderen van 
kinderkerk én de vormelingen hebben 
vastendoosjes gemaakt, maar bij het 
inleveren van deze kopij, zijn nog niet 
alle doosjes ingeleverd.  Het bedrag 
hiervan komt er nog bij!!! Heel hartelijk 
dank voor uw bijdrage in welke vorm 
dan ook.      

MOV-werkgroep, Betty Staartjes en 
Agatha Keijzer
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Ameezing Songfestival Lord’s 
Voice
Inmiddels zijn de voorbereidingen 
voor dit bijzondere muzikale jubileum-
sluitstuk in volle gang! Uit de veertig jaar 
dat het koor bestaat zijn 16 nummers 
van het Songfestival gekozen die het 
koor op bijzondere, soms eigen-wijze 
ten gehore gaat brengen. Bij diverse 
nummers zal het publiek zich zeker niet 
in kunnen houden om mee te zingen en 
dat is nu precies de bedoeling! Wat te 
denken van zo’n gouwe ouwe als ’n Beetje 
van Teddy Scholten, De Troubadour 
of…. de laatste, Calm after the Storm, zal 
in het programma zitten…. kortom:
Een avondvullend programma op 
zaterdagavond 17 juni in de Petrus en 
Pauluskerk in Aarlanderveen. Om 19.30 
uur zal dirigent Nico het startschot 
geven voor een avondje genieten en 
meezingen!
Met dit jubileumconcert wil het 
koor ook aandacht vragen voor twee 
goede doelen waarmee het koor zich 
verbonden voelt.

Stichting EBOO in Kenia
In Nairobi ligt Kibera, de grootste 
sloppenwijk van Afrika. Gezinnen 
leven in grote armoede en hebben 
geen geld voor school. Stichting EBOO 
zorgt ervoor dat veel kinderen uit deze 
sloppenwijk wel naar school kunnen. 
Grote kracht achter deze stichting is 
oud-Aarlanderveense Fenneke Dijkema, 
die sinds 2010 in Nairobi woont. 
Informatie: Cock Poelwijk via lordsvoice.
aarlanderveen@gmail.com of als u de 
stichting direct wilt steunen:  
www.ebooinkenia.nl.

Alpe d’HuZes
Alpe d’HuZes is een actie waarbij 
deelnemers hardlopend, wandelend 
of fietsend  op één dag tot maximaal 
zes keer de  Alpe d’Huez beklimmen. 
Middels sponsoring probeert elk team zo 
veel mogelijk geld in te zamelen voor de 
strijd tegen kanker.

Het team ‘The Story of her Life’ is 
ontstaan nadat onze lieve en dappere 
Maartje op 21 april 2014 helaas is 
overleden aan de gevolgen van leukemie. 
Zij is 15 jaar geworden.
Maartje zou met een aantal teamleden 
de Alpe gaan fietsen als zij volledig 
hersteld zou zijn van haar leukemie in 
2013. Helaas kwam deze afschuwelijke 
ziekte begin 2014 in alle hevigheid terug 
en heeft zij haar sportieve wens niet 
meer kunnen vervullen. Nu gaan wij als 
team van familie en vrienden dit voor 
haar doen!
Meer informatie en directe sponsoring 
van The story of her Life : Jolanda 
Kempen via lordsvoice.aarlanderveen@
gmail.com of kijk op https://deelnemers.
opgevenisgeenoptie.nl/thestoryofherlife.  

Middels de kaartverkoop gaat Lord’s 
Voice deze doelen steunen.
Een kaart kost € 7,50, inclusief koffie/
thee en lekkers! Na afloop is er 
gelegenheid om met het koor te proosten 
op het 40-jarig jubileum tegen een kleine 
vergoeding voor de drankjes.
Kaarten zijn te koop van 9 t/m 13 mei op 
de volgende adressen:
* Carla Hoogervorst, Walnootstraat 29, 
Ter Aar: van 14.00-17.00 uur.
* Mariska de Roos, Noordeinde 11B, 
Aarlanderveen: van 18.00-21.00 uur.
Wellicht Tot Zings op 17 juni!

Tentoonstelling
Tijdens het openstellen van de Petrus 

- Lief en leed -

Overleden 
15 maart  Maria Cornelia Kroft  80 jaar

Gedoopt
9 april Emma Josephine van ’t Kruis 
   dochter van Roy en Eline van ‘t Kruis
  Eva Cecilia  Clemens
  dochter van Jaap en Martine Clemens

en Pauluskerk in Aarlanderveen in de 
vakantie maanden juli en augustus, 
willen wij dit jaar een tentoonstelling 
houden. Onze gedachten gaan uit naar 
Mariabeeldjes en wijwaterbakjes. Ze 
worden keurig in vitrines opgeborgen 
zodat ze veilig te bezichtigen zijn.
Als u een mooi Mariabeeldje en/of 
wijwaterbakje heeft en dit wilt uitlenen, 
wilt u dan naam en adres achterop 
plakken? U kunt dit op dinsdag en 
woensdagochtend afgeven aan het 
secretariaat. Mag natuurlijk ook bij Betty 
Staartjes. Tel.nr. (0172) 60 46 73 of (06) 
20 97 73 09, Anny Clemens, tel.nr. (0172) 
57 38 99 of Ans Hijmans, tel.nr. (0172)  
57 31 13.

Pinksteren

De lente geeft je energie

De lente maakt je hoopvol

De lente maakt je gelukkig

De lente voelt als liefde

Het voelt als een warm 

vuur dat zich verspreidt

Door lichaam en geest.

Energie, hoop, geluk, liefde, 

vuur..... Pinksteren!
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Langeraar

Komen en gaan!
Na ruim 10,5 jaar heb ik afscheid 
genomen van de parochiekern Lange-
raar. Het waren bewogen jaren. Ook 
omdat er ontzettend veel is gebeurd. Ik 
ben begonnen als lid van het toenma-
lig parochiebestuur. Vervolgens heb ik 
onder andere de functies van secretaris, 
voorzitter en lid van de begeleidings-
groep naar de huidige fusie vervuld. Na 
het tot stand komen van de federatie 
ben ik voorzitter geweest van de be-
heercommissie tot en met 2016. Ik kan 
u zeggen dat ik er geen moment spijt 
van heb gehad! Onderhoudswerken en 
verbeteringen rondom kerk, pastorie, 
begraafplaats en oude kleuterschool 
zijn opgepakt en uitgevoerd. Resultaten 
waar wij nu met recht trots op mogen 
zijn. Het was een eer om met hulp van 
veel vrijwilligers hier een schakel in te 
zijn. Ik heb op een fijne manier afscheid 
kunnen nemen van de leden van de 
pastoraatsgroep, secretariaat en beheer-
commissie. Het heeft mij veel inspiratie 
gegeven om dit werk te kunnen doen en 

ik draag de parochiekern Langeraar een 
zeer warm hart toe!

Met vriendelijke groet, Ad van Velzen

Eerste Heilige Communie
Afgelopen zaterdag hebben de com-
municanten van Langeraar zich voorge-
steld aan de kerk. De dag voor de Eerste 
Heilige Communie komt eraan. Deze 
viering vindt plaats op 14 mei om 11.15 
uur in de H. Adrianuskerk voor de kin-
deren van Langeraar en Leimuiden. Na 
een aantal mooie Ankerzondagen, waar 
de kinderen veel geleerd hebben, komen 
we nu echt heel dichtbij het grote fees-

telijke moment. Voor 14 mei ontmoeten 
de kinderen elkaar nog een aantal keer. 
Tijdens het oefenen van het kinderkoor 
op 9 mei en tijdens de ‘generale repetitie’ 
van de communieviering op 12 mei. 
Ik hoop dat het voor deze kinderen 
een mooie onvergetelijke ervaring mag 
worden.

Agnes van Schie, pastoraatsgroep Langeraar

Palmpasen en vastenactie op 
Aeresteijn
Afgelopen periode is ook op de basis-
school extra aandacht besteed aan 
Palmpasen en de vastenactie. In elke 
klas is een palmpaasstok gemaakt. Ook 
is in elke klas 1 grote spaardoos ge-
maakt voor de vastenactie.  De palm-
paasstokken en de spaardozen zijn bij 
de viering van Palmpasen aan de kerk 
overhandigd. Het was een mooie viering 
waarbij veel kinderen van school aanwe-
zig waren. De stokken zijn op een later 
moment naar de 
Aarhoeve gebracht. 
De opbrengst van 
de vastenactie op 
school was € 118,95. 
Alle kinderen en 
ouders heel harte-
lijk bedankt voor 
jullie bijdragen!

Eerste communicantjes in Langeraar
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- Lief en leed -

Overleden
5 april  Johannes Wilhelmus van der Hoorn  93 jaar

Vanaf de Adrianustoren

• Meimaand wordt ook wel Mariamaand genoemd. Op de donderdagavonden 
(behalve op de dag van Hemelvaart) gaan we om 19.00 uur met elkaar de 
rozenkrans bidden. U bent welkom om mee te bidden.

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

• 7 mei is Roepingenzondag. Het thema dat Paus Franciscus koos voor de 
54ste Wereldgebedsdag voor roepingen is ‘Voor de zending door de Geest 
voortgestuwd.’ 

• Zondag 14 mei om 11.15 uur is Eerste Heilige Communieviering.
• Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag is bij ons de eucharistieviering om 9.15 uur. 

Na de viering is er koffieontmoeting.
• Zaterdag 3 juni gaan onze vormelingen samen met de vormelingen van de hele 

federatie met de bus naar Rotterdam voor de Vuurdoop. We wensen alle kinderen 
een hele mooi bijeenkomst.

• Van Hemelvaart tot Pinksteren bidden we, elke avond in een andere parochiekern, 
om de komst van de Heilige Geest. Zaterdag 3 juni 19.00 uur is de slotviering 
bij ons in de H.Adrianuskerk. Inspirerende vieringen en aansluitend gezellige 
koffieontmoetingen. Iedereen is welkom.

• Maandag 5 juni, tweede Pinksterdag, is de eucharistieviering om 10.00 uur. 
Waimbaji uit Noorden zal zingen.

• Op 24 juni is de Landelijke Open Kerkennacht. De H. Adrianus zal die avond ook 
de kerkdeuren openzetten voor bezoekers. Hoe het programma er uit gaat zien 
leest u in de volgende Samenstromen.

• Het afgelopen jaar zijn er 39.690 Douwe Egberts waardepunten ingeleverd. Dat 
resulteerde in 63 pakken DE-koffie waar de mensen van de voedselbank erg blij 
mee zijn. Nog steeds kunnen de waardepunten ingeleverd worden in de bank in 
het voorportaal. Misschien komen we binnenkort opnieuw tot een groot aantal 
pakken koffie. Bij voorbaat dank.

• Wie wil er in de maanden juli en augustus helpen om onze kerk open te stellen 
voor bezoekers. We zoeken mensen die twee of meer middagen, van 13.30 uur tot 
16.00 uur in de kerk willen zijn om gasten welkom te heten en alles een beetje in 
de gaten willen houden. Aanmelden bij Agatha van Kints tel. (0172) 60 90 90.

Heer, 

geef mij wijsheid 

over de dingen die 

ik goedkeur of toelaat 

in mijn leven. 

Wijs mij erop als ik 

schipper met uw geboden, 

zodat ik het kan goedmaken. 

Laat mij al mijn zonden zien, 

zodat ik ze aan U kan belijden. 

Help mij om mijn schuldgevoelens - 

over iets wat ik heb gedaan 

of nagelaten - 

in uw handen te leggen, 

zodat ik vrij kan zijn 

van het juk dat zij mij opleggen. 

Neem ieder schuldgevoel 

uit mijn leven weg. 

Ik wil volkomen vrij 

van veroordeling zijn. 

Amen
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Succesvolle uitvoering 
Matthäus Passion
Iets méér mensen dan de vorige keren 
waren ondanks het mooie weer, aanwe-
zig en hebben genoten van de prachtige 
uitvoering van de Matthäus Passion in 
onze kerk. De DVD van PieterJan Leu-
sink werd op een groot scherm getoond 
en de ondertiteling zorgde ervoor dat 
het verhaal goed te volgen was. Dank 
aan alle vrijwilligers die het weer moge-
lijk hebben gemaakt.

BCP

Klaverjasseizoen afgesloten 
Charl Verhage wint Pastoor De Korte 
Bokaal!
Op vrijdag 7 april werd voor de laatste 
keer van dit seizoen 2016 - 2017 in 
het Parochiehuis geklaverjast. Met 35 
kaarters was het een gezellige en drukke 
boel. Wil Hoogervorst sloot na 3 potjes 
de avond als winnaar af met 5.633 
punten. En aangezien het de laatste 
kaartavond was, werd ook de Top 5 van 
het seizoen gehuldigd. Charl Verhage 
werd seizoenswinnaar met een totaal 
van 30.421 punten en kreeg de Pastoor 
De Korte Bokaal uitgereikt! Agaath 

van Steijn werd 2e met 29.840 punten. 
Gé van Dam 3e met 29.584 punten, Ali 
Messadi 4e met 29.439 punten en Ries 
Pieterse 5e met 29.168 punten. In totaal 
bezochten dit seizoen 289 mensen de 
8 kaartavonden. Graag willen wij hen 
en de gulle gevers van de prijzen en 
de loterij hartelijk danken! Daarnaast 
bedanken wij Anneke van Ommeren 
van het Parochiehuis voor de gezellige 
ontvangst! Het kaarten heeft dit seizoen 
in totaal ruim € 1.223,- opgebracht. Dit 
bedrag gebruiken we voor het onder-
houd van de RK Kerk. In september 
start het nieuwe seizoen weer. Graag tot 
dan! 

Activiteiten Comité 

Fietst u mee op 27 augustus? 
“Samen uit op de fiets”
Op zondag 27 augustus organiseert het 
Activiteiten Comité van de RK Kerk de 
jaarlijkse fietstocht “Samen uit op de 
fiets”.
De tocht heeft een lengte van 30 km en 
is geschikt voor jong en oud. Waar de 
tocht naar toe gaat weten we nu nog 
niet. Wel weten we dat de tocht start 

vanuit de pastorie en via een mooie rou-
te eindigt 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. U bent van harte welkom! U 
kunt op eigen gelegenheid tussen 11.00 
en 13.00 uur starten vanuit De Pastorie, 
Dorpsstraat 35, Nieuwkoop. Kosten van 
deelname zijn 2 euro voor een volwas-
sene en 50 cent voor een kind tot 15 
jaar. Graag tot dan!   

Activiteiten Comité 

Expositieruimte
In De Biechtstoel
De biechtstoelen in onze kerk zijn erg 
groot en bevinden zich in een uitbouw 
aan de kerk. Omdat ze al heel veel jaar 
niet gebruikt worden om te biechten, 
werden ze gebruikt om van alles in te 
bewaren. Biechten in zo’n ongezellig hok 
is natuurlijk ook niet nodig. Je kunt altijd 
biechten op elke plek waar je dat wilt.
We hebben één ruimte helemaal leeg 
gehaald en er een expositiemogelijkheid 
in gebouwd. Aan de binnenkant van de 
deur die open staat tijdens de expositie, 
komt uitleg over wat er te zien is achter 
het glas. Je kunt er dus niet aankomen. 
Als de kerk gesloten is, is de expositie-
ruimte goed op slot. We proberen zo af 
en toe iets anders uit onze inventaris te 
laten zien en er de nodige uitleg bij te 
geven.

BCP

Nieuwkoop

H. Clara parochie 
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Vastenactie
Dit jaar hebben we gedurende de hele 
vastenperiode aandacht gevraagd voor 
de uiterst moeilijke situatie van mensen 
in San Salvador, de hoofdstad van El 
Salvador in Midden Amerika.
Met een vastenmaaltijd, een wandel-
tocht en collectes achter in de kerk heb-
ben we u geïnformeerd over de situatie 
in El Salvador en hebben uw bijdrages 
voor dit doel ingezameld. Op het mo-
ment van het schrijven van dit stukje 
was al meer dan € 800,00 opgehaald. 
Daar zijn we heel blij en dankbaar voor.
Namens alle mensen die in El Salvador 
nu meer kans hebben op een normaal 
leven heel hartelijk dank.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en 
Vrede Nieuwkoop

San Salvador Lunch 
Niet geweest? Dan heeft u wat gemist. 
Er waren 25 mensen die wél waren 
gekomen en die hadden er beslist geen 
spijt van ondanks het mooie weer 
buiten!! Na een mooie viering waarin 
de communicanten werden voorgesteld, 
werden er spelletjes gedaan en er werd 
koffie en iets lekkers ingeschonken. 
Daarna ging men naar het parochiehuis 
waar het Salvadoraanse eten klaar stond. 
Rita, Tineke en Loek hadden dat al-
lemaal geregeld. Iedereen heeft gesmuld 
en tussendoor kregen we interessante 
informatie over San Salvador. De lunch 
heeft € 227,00 opgebracht voor het 
goede doel en een groot deel van de 
boodschappen is gesponsord. De rest 
van de onkosten wordt gedragen door 
de MOV, zodat het hele opgehaalde 
bedrag naar de Vastenactie kan. Een 
succes dus in alle opzichten. 

MOV

Vanuit de pastoraatsgroep
De maanden april en mei staan in het 
teken van verschillende bijeenkomsten 

met het pastorale team samen met de 
andere pastoraatsgroepen uit de Clara 
en Franciscus Federatie.
Aan bod komen dan onderwerpen zoals 
het pastoraal beleidsplan en de erva-
ringen met het Ankerproject. Natuur-
lijk komt ook het vieringenrooster ter 
sprake en hoe na ¾ jaar de ervaringen 
met de gewijzigde tijden zijn. Het is fijn 
om hierover met elkaar te praten en 
onze ervaringen uit te wisselen. 
Donderdag 11 mei om 9.00 uur is de 
Seniorenviering. Omdat de viering 
deze keer in mei is zal deze in het teken 
staan van Maria. U bent allen van harte 
welkom. Na afloop van deze viering is er 
een gezellig samenzijn in het Parochie-
huis. Graag tot dan.

Eerste Heilige Communie
Tijdens de gezinsviering op zondag 2 
april hebben 17 kinderen zich voorge-
steld aan de parochianen. Zij gaan op 
zondag 21 mei voor de eerste keer het 
brood van Jezus ontvangen. Wij hopen 
dat veel parochianen die dag naar de 
viering komen om erbij te zijn. De vie-
ring is om 11.15 uur.

Werkgroep Eerste Heilige Communie 
Nieuwkoop

Gezinsviering
Deze maand geen gezinsviering in onze 
parochiekern. Zondag 18 juni zijn we er 
weer.

Werkgroep GezinsVieringen Nieuwkoop

Zondag 14 mei, Moederdag
Deze zondag is er tijdens de viering van 
11.15 uur een KinderWoordDienst.

Wij hopen veel kinderen te mogen 
begroeten.
De KinderWoordDienst is speciaal 
voorbereid voor kinderen van groep 1 
t/m groep 5 (6). 

Werkgroep KinderWoordDienst 
Nieuwkoop

Samen zingen maakt blij
Zit je in groep 4 of hoger en vind je 
zingen leuk? Kom dan op dinsdagavond 
eens een keer meedoen met ons en er-
vaar het zelf!! Je bent van harte welkom! 
We repeteren in het Parochiehuis aan de 
Dorpsstraat van 19.00 - 20.00 uur.  

Bestuur en leden Jeugdkoor 
“Flos Campi” Nieuwkoop

- Lief en leed -

Overleden 
28 maart Co Walraven 74 jaar

Liefde is elkaar vertrouwen
zonder na te denken
liefde is elkaar begrijpen
zonder te spreken
liefde is elkaar voelen
zonder er te zijn
liefde is tranen met tuiten huilen
wanneer je elkaar mist

13
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De Nicolaashof 
Alles in de natuur begint weer te 
kleuren en te geuren, zo ook in de 
Nicolaashof. Eén van de bloemenei-
landjes is weer herplant met bestaande 
en nieuwe planten. Het kerkhof heeft 
een voorjaarsopknapbeurt gekregen. Bij 
de meditatieplek is sinds vorig jaar een 
strooiveldje, nu ook beplant met vergeet 
me nietjes. Bij het jeugdhoekje liggen 
natuurverhaaltjes die daar voorgelezen 
kunnen worden. Ook liggen er speur-
tochtjes door de hof, met.....kans op een 
prijs!

Op 13 mei gaat het hek naar het 
landgoed Ursula weer open, dus een 
wandeling van de Nicolaashof door dit 
prachtige park is aan te bevelen. Dit 
alles wordt mogelijk gemaakt door de 
B.C.P. en een groep vrijwilligers: Jan, 
Joop, Theo, Krien, Cor, Frans, Ben, Piet, 
Wim, Laurent, Anne-Mieke en Henk.
Waarvan de meesten elke donderdag-
morgen present zijn. Maar ook Leonie, 
Jo, Piet, Buck, Wim, Jan, Co en Ton 
leveren een belangrijke bijdrage. Zonder 
al deze vrijwilligers is dit niet mogelijk. 
PETJE AF!

Kom tot rust in de Nicolaashof, en 
geniet van wat er groeit en bloeit, en 
van de Bijbelverhalen. Na een geruime 
tijd bouwen heeft “staalkunstenaar Tony 
Hightree” de Ark van Noach te water 
gelaten in de Nicolaashof. Een com-
pliment voor dit kunstwerk! Noach is 
met zijn dieren gelijk aan boord gegaan. 
Zolang er geen zondvloed komt kunt u 
daar de Ark zien dobberen.

Meimaand – Mariamaand
Van oudsher is de meimaand ook de 
Mariamaand. Deze maand  zetten we 
de Moeder van onze Heer Jezus ‘in 
het zonnetje’ door Haar naar voren te 
halen en eren wij Haar door middel van 
gebed en zang. Wij bidden met elkaar de 
rozenkrans tot Maria, die onze voor-
spreekster is bij Jezus. Dit gaan wij doen 
op de woensdagavonden om 18.30 uur 
in de kerk  op 3, 10, 17, 24 en 31 mei. Ik 
hoop u te mogen ontmoeten op deze 
avonden.

Marian Berkhout

Kort gezegd:
• Bezoek ook eens de tuin van de Nico-

laaskerk. Het is daar prachtig om te wan-
delen of even rustig te zitten op één van 
de bankjes en te genieten van de stilte.

•  Zondag 21 mei is de Eerste H. Com-
munieviering in H. Nicolaaskerk voor 
de kinderen uit Noorden, Zevenhoven 
en Nieuwveen. Pastor Bosma gaat voor.   

•  25 Mei vieren wij Hemelvaartsdag om 
11.15 uur in de Nicolaaskerk

•  Er is een nieuwe bezoekgroep gestart 
om ouderen en zieken te bezoeken, 
contactpersoon Miranda Voorend

Nieuwveen

H. Clara parochie 

DE VELE KLEINE ZORGEN 

Maria,
Laat ons in dank bidden,
Bewaar en koester in uw moederhart
Alles wat wij U toevertrouwen
De vele kleine zorgen die beginnen wegen,
De bedrukte vragen die blijven hangen,
De weemoed van wat we niet begrijpen,
De pijn bij vertrapte goedheid,
Het zoeken naar genegenheid en begrip.
 
Maria, moeder van Jezus,
Bevestig met uw woord en uw hart
De getrouwen van de Heer,
Als moeheid en machteloosheid hen lam leggen,
Als eenzaamheid zwaar drukt,
Als opeenhopende last hen te boven gaat,
Áls gelovig enthousiasme slinkt en wankelt,
Als trouw aan uw Jezus dreigt stuk te lopen.
Moeder, wij danken U
Dat gij ons in dit bidden steunt.
 
Maria,
Bescherm in Uw goedheid
Uw jeugd en jongeren in onze kleine wereld,
Bemoedig alle  moeders die met veel zorgen zitten,
Bewaar allen die U nu al jaren vergeten zijn
En ook ons die nu bij U bidden.
Blijf voor ons allen de moeder van Jezus.
Maria,
Wij danken U dat wij vandaag zo met U konden bidden.
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Noorden

we de verschillende werkgroepen en 
pastorale vragen vanuit de parochiekern 
de revue passeren. Mochten er vanuit 
de parochie vragen zijn om huisbezoek 
of de Heilige Communie thuis, laat het 
ons weten via het parochiesecretari-
aat of rechtstreeks aan een lid van de 
pastoraatsgroep. De pastoraatsgroep 
bestaat (naast pastor Heleen van de 
Reep en onze notuliste Ali) momenteel 
uit drie personen. We zijn nog op zoek 
naar versterking van het team. Weet u 
een kandidaat, meldt het ons. Mocht u 
door ons benaderd worden, geef het een 
overweging. We bijten niet.

Alles is liefde…. Passion 2017 
Met deze motivatie zijn wij een jaar 
geleden ons Passion project gestart. Bin-
nen het koor werden de koppen bij el-
kaar gestoken. De taken werden zo goed 
mogelijk verdeeld. Er werd een oproep 
geplaatst in media en Samenstromen 
om hieraan mee te doen/ zingen en daar 
is goed gehoor aan gegeven. Wat een en-
thousiasme! Een hele leuke bijkomstig-
heid is dat wij aan dit project ook een 
aantal nieuwe koorleden overhouden. 
De slogan luidt; “Alles wat je met liefde 
doet, komt altijd goed”. En zo werd onze 
Passion een “Prachtige beleving”! 

Martinus deelt mee… 
Als dit stukje bij de redactie ingeleverd 
moet worden, zitten we nog midden 
in de Goede of Stille Week. Als u het 
leest, is het hoogfeest van Pasen al weer 
voorbij en maken we ons op voor de 
feesten van Hemelvaart en Pinksteren, 
met daartussen op donderdagavond 
25 mei het Pinsternoveen. Het centrale 
thema tijdens het noveen is De Geest 
Verbindt, geïnspireerd door de oproep 
van Paus Franciscus (zie ook bladzijde 
6). In deze tijd waarin door veel mensen 
(ook politici) vooral de nadruk gelegd 
wordt op de verschillen tussen mensen, 
willen we juist kijken naar wat mensen 
met elkaar verbindt. Dat kan geloof zijn, 
maar ook gemeenschapszin in een veel 
bredere context. Zorg voor elkaar, je 
naasten, de ouderen maar ook de jeugd, 
de aarde waarop wij leven en waarover 
wij als rentmeesters zijn aangesteld om 
deze in goede staat door te geven aan 
onze kinderen en kleinkinderen.
Waimbaji zal de zang verzorgen tijdens 
het noveen. Tweede Pinksterdag zullen 
zij ook de dienst in Langeraar opluis-
teren. Het thema Verbinding werd ook 
gebruikt voor de TV-registratie van de 
Passion en voelden wij bij onze eigen 
Passion in Noorden. U leest elders een 
verslag van de uitvoeringen die op 
zowel de uitvoerenden als het publiek in 
onze kerk grote indruk gemaakt hebben.

Op 4 mei zullen wij op ons paro-
chiekerkhof een krans leggen bij het 
oorlogsgraf van onze eigen Simon van 
Capel, gesneuveld op een van de eerste 
oorlogsdagen. Een afgevaardigde van 
het gemeentebestuur zal samen met 
een van onze pastors voorgaan in de 
herdenking vanaf kwart voor acht.
Tijdens de maandelijkse vergadering 
van de Pastoraatsgroep maken we altijd 
‘een rondje langs de velden’ en laten 

Velen waren geroerd door het lijdens-
verhaal, wat verteld werd door diaken 
van Aarle, op eigentijdse, indrukwek-
kende manier uitgebeeld door koorle-
den en figuranten, de prachtige muziek, 
solo - en koorzang. De mooie beelden 
van ons dorp, gefilmd vanuit de lucht. 
Vanaf de Noordense buurt tot aan 
de kerk, waar het Kruis werd binnen 
gedragen door de Rock Solid jeugd. Zó 
stil was het bij het binnen dragen van 
het Kruis, waarbij iedereen uit eerbied 
spontaan opstond, het neerleggen van 
de rozen bij het kruis en Jos, die de rol 
van Jezus vertolkte, plots in het volle 
licht stond te zingen hoog boven op de 
koorzolder; “Afscheid nemen bestaat 
niet…..” 

De Passion in Noorden werd op een 
stralende Palmzondag 2x opgevoerd en 
werd door zo’n 500 familieleden, vrien-
den, vriendinnen, collega’s, dorpsgeno-
ten, parochianen en zelfs door toevallige 
voorbijgangers als zeer indrukwekkend 
ervaren. We zijn nog een beetje beduusd 
van de vele mooie reacties maar tegelijk 
super trots dat we dit met elkaar hebben 
volbracht!!!

Begeleiding en koorleden Waimbaji

Passion 2017



Regenboogviering

Ziekenzalving
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Regenboogviering
2 April was het tijd voor een regenboog-
viering. Dit keer vertelden we het ver-
haal van de Ark van Noach. Een verhaal 
wat kinderen aanspreekt. We maakten 
onze eigen Ark doordat we allemaal die-
ren mee hadden genomen. We zochten 
dezelfde dieren bij elkaar en zetten ze 
in de Ark. Ook vroegen we ons af of dat 
dit wel goed zou gaan in de Ark. Zou 
de leeuw het schaap niet opeten? Na 
nog een spelletje over dieren gingen we 
verder met de viering met onze gebrui-
kelijke gebedjes en liedjes. De kinderen 
leren deze steeds beter kennen en doen 
hartstikke goed mee. De kinderen die 
willen, mochten natuurlijk weer een 
kaarsje aansteken. Wat opvalt is dat de 
kinderen zo goed weten voor wie of 
wat ze een kaarsje op willen steken. De 
volgende regenboogviering is op 18 juni 
en dan gaan we een kindje dopen!! 

Werkgroep Regenboogviering, Angelique 
en Hanriëtte 

Vrijwilligers; 
Onmisbare waarde
Met dit thema brengen we elke maand 
een werkgroep onder uw aandacht. De 
beheercommissie beet vorige maand de 
spits af. Nu is de beurt aan de Ouderen 
Bezoekgroep en Diaconie en Ziekenbe-
zoek. 

Graag wil ik iets vertellen over de Ou-
deren Bezoekgroep en de Werkgroep 
Diaconie en Ziekenbezoek. Parochia-
nen vanaf 75 jaar ontvangen elk vijfde 
kroonjaar een verjaardagsbloemetje of 
-plantje.
De vrijwilligers bezoeken met regelmaat 
parochianen, die het fijn vinden als er af 
en toe iemand een luisterend oor biedt. 
Dit geldt in het bijzonder voor hen, die 
te maken hebben met beperkingen door 
ouderdom, ziekte, of het verlies van een 
dierbare. Er worden kaarten bezorgd 
aan parochianen die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken, ziek zijn, of 

in het ziekenhuis hebben gelegen, en 
aan parochianen die verblijven in een 
verzorgingstehuis, verpleeghuis of reva-
lidatiecentrum. Rond Kerstmis werken 
beide werkgroepen samen bij het over-
handigen van een kerstkaart. In verband 
met Nationale Ziekendag is er één keer 
per jaar een speciale viering in de kerk, 
waarvoor ouderen, alleenstaanden en 
zieke parochianen worden uitgenodigd, 
alsmede hen die een groot verdriet te 
verwerken hebben.
In de oneven jaren vindt in de Riet-
zanger de gezamenlijke ziekenzalving 
plaats, waarvoor parochianen vanaf 
75 jaar worden uitgenodigd. Er wordt 
gebeden om kracht, troost en bemoe-
diging voor het vervolg van de soms 
moeilijke levensweg. Parochianen die 
behoefte hebben aan een persoonlijke 
individuele ziekenzalving of pastoraal 
bezoek, kunnen dit bespreken met het 
secretariaat of met de vrijwilliger die 
hen bezoekt.
Zó kan je als vrijwilliger veel betekenen 
voor mede  parochianen! Dus als je van 
mensen houdt, een warm kloppend hart 
hebt en een luisterend oor, ben je van 
harte welkom bij de bezoekgroep! Je 
krijgt er veel waardering en liefde voor 
terug!
Namens de  Ouderen Bezoekgroep en 
de Werkgroep Diaconie en Ziekenbe-
zoek.

Emmie Tersteeg

H. Clara parochie 
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Sobere maaltijd
Op vrijdag 17 maart aan het einde van 
de middag liep de Orangerie aan het 
Noordeinde vol met mensen. Zo’n 45 
mensen kwamen af  op de sobere maal-
tijd ten bate van de Vastenactie. Deze 
werd voor hen bereidt door de vorme-
lingen van dit jaar. En ze hadden het 
er maar druk mee. Onder deskundige 
begeleiding van Marian hadden ze twee 
soorten soep gekookt, boterhammen 
gesmeerd en belegd, eieren gekookt en 
de tafels netjes gedekt.  Vervolgens was 
het tijd om de gasten te verwelkomen, 
jassen aannemen, de administratie bij-
houden en de gasten de weg wijzen. En 
dat allemaal maar met z’n vieren! Top 
gedaan hoor! 
Rond zes uur was iedereen binnen en 
deed Gerard van den Ham namens de 
MOV het woord. Hij vertelde iets over 
het Vastenactie project in San Salva-
dor. Hoe de kinderen en jongeren daar  
gebukt gaan onder het geweld op straat 
door de verschillende bendes. Hij ver-
telde ook over de eilanden van hoop die 
de zusters daar hebben opgericht om de 
kinderen een veilig oord te bieden. 
Hierna ging diaken van Aarle voor in 
het gebed en was het tijd om te gaan 
eten. Er werd gezellig gebabbeld, de 
bediening was prima geregeld en de 
soep smaakte heerlijk. Rond een uur 
of acht was iedereen weer tevreden 
vertrokken richting huis. Met een aantal 
behulpzame handen was alles weer snel 
afgewassen en opgeruimd. Iedereen die 
geholpen heeft om de maaltijd mogelijk 
te maken hartelijk dank voor de mede-
werking!
De MOV en de vormelingen kijken 
terug op een geslaagde maaltijd. Voor 
het Vastenactie project heeft de maaltijd 
€ 272,-- opgeleverd, een mooi resultaat. 

MOV Zevenhoven en de vormelingen

Palmpasen 
Het kinderkoortje had geoefend onder 
leiding van juf Jolanda, samen met moe-
ders waren Palmpasenstokken feestelijk 
versierd, dus was het tijd om het feest 
van Jezus’ intocht in Jeruzalem te vieren. 
Vol enthousiasme liepen de kinderen 
in optocht door de kerk. Het Hosan-

nageroep was niet van de lucht. Het is 
toch ieder jaar weer een vertederend 
gezicht om de kinderen zo blij met hun 
Palmpasenstok te zien lopen. Na afloop 
mochten de kinderen de tuin in om te 
speuren naar papieren eitjes in de bo-
men, waarop een letter stond geschre-
ven. Hadden ze alle letters verzameld en 
het goede woord samengesteld, dan was 
de beloning een zakje lekkere paaseitjes. 
Vol overgave stortten ze zich de tuin, 
voorzien van zaklantaarn, die gelukkig 
niet nodig was, want het was prachtig 
lenteweer en het bleef lang licht. Een ge-
slaagde viering, enthousiaste kinderen, 
tevreden ouders. Daar doen we het voor.

Stille werker 
Die liep ik na de Palmpasenviering 
tegen het lijf in de Orangerie. Doordat 
van de organisatie iemand plotseling 
verhinderd was, sprong ze toch maar 
weer bij. En dan heb ik het over Rosa 
van Mastwijk, al enige jaren lid van de 
pastoraatsgroep en ongelofelijk actief 
als het gaat om het uitvoeren van allerlei 
zaken die geregeld moeten worden rond 
bijvoorbeeld Eerste Heilige Communie, 
Vormsel, familievieringen, peuter-kleu-

Zevenhoven

Sobere maaltijd

Palmpasenstok
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tervieringen, Pinksternoveen en alles 
was er zoal nog meer voorbij komt. 
Een paar maanden geleden nog maar 
is het dat ze een nieuwe heup kreeg en 
als u dit blad op de mat vindt, is heup 
nr. 2 ook al aan de beurt geweest. Dit 
heeft Rosa er geenszins van weerhou-
den om ondanks alle ongemakken 
gewoon door te gaan met het regelen 
van ongelofelijk veel zaken, want haar 
verantwoordelijkheidsgevoel is groot. 
Complimenten voor deze kanjer, die al 
zeker dertig jaar in allerlei hoedanighe-
den deel uitmaakt van het vrijwilligers-
korps van onze parochie! 

Rozenkransgebed
In de meimaand gaan we weer het ro-
zenkransgebed bidden. Bij mooi weer 
doen we dat bij de Lourdesgrot. U bent 
op de dinsdagavonden om 19.00 uur 
van harte welkom hiervoor. Behalve op 
dinsdag 30 mei dan is er om 19.30 uur 
de Pinksternoveen in onze kerk.

Uitgaansdag P.D.D.  
op 19 mei 2017
De jaarlijkse uitgaansdag  van de P.D.D 
is gepland op vrijdag 19 mei 2017.
Ook dit jaar willen we er weer een 

gezellige dag van maken, samen met 
Cats reizen. We verzamelen om 8.30 
uur bij het witte kerkje aan de Stations-
weg om vervolgens uiterlijk 8.45 uur te 
vertrekken. Vervolgens rijden we naar 
Hilvarenbeek naar het draaiorgelmuse-
um Dansant waar de koffie met gebak 
klaarstaat, waarna u een humoristische 
rondleiding krijgt door het draaiorgel-
museum in een cabaretachtige sfeer. 
Tijdens de rondleiding zit u rustig en 
de rondleiding komt langs. De enige 
rondleiding in Nederland waar u niet 
hoeft te lopen. Hierna stappen we in de 
bus om het diner te gebruiken in Res-
taurant  Ridderhof te Tilburg. Als we 
lekker gegeten hebben stappen we weer 
in de bus om naar De Moer te rijden, 
daar aangekomen stappen we in “De 
duinexpres” [treintje] voor een mooie 
rondrit over de Loonse en Drunense 
duinen.
Om 16.45 uur moeten we toch echt 

vertrekken richting Zevenhoven en 
hopen we als team van de P.D.D. dat 
u weer genoten heeft. We verwachten 
dan om 18.15 uur weer in Zevenhoven 
te zijn.

Opgeven vóór 5 mei kan bij Nel van ’t 
Wout, tel 539789, of bij Tineke Niesing, 
tel. 538998.
Kosten voor deze dag bedragen  
€ 57,- p.p. 

Orangerie activiteit
Dinsdagmiddag 16 mei gaan we een 
grote bloempot beschilderen. Deze 
zullen we daarna vullen met aarde en 
enkele plantjes, zodat het een fleurig 
geheel zal worden. We starten om 14.00 
uur. U kunt zich opgeven bij Joke joke-
vtol@gmail.com of 539748. De kosten 
zijn € 8,50. 

Gerda, Joke en Gerda

Liefde is het meeste,

liefde breekt niet stuk,

liefde is het meeste,

eindeloos geluk.

Liefde maakt de mensen,

liefde doet ons recht,

liefde maakt de mensen,

liefde maakt ons echt.

Niemand kan er zonder,

liefde weert bederf,

niemand kan er zonder,

wie niet liefheeft sterft.

Liefde is genade,

gave van Gods Geest,

liefde is genade

vuur dat God ontsteekt

H. Clara parochie 

- Lief en leed -

Overleden 
16 maart Nel van der Sluis – Lek 94 jaar

Hans Bouma

LIEFDE IS HET MEESTE



Uit de pastoraatsgroep 
De Vastenaktie-groep kan terugkijken 
op een geslaagde actie voor het mooie 
project in San Salvador. Een reuze 
gezellige solidariteitsmaaltijd in het 
Drieluik en een koffiestop die zelfs 
vermeld werd op de website van het 
bisdom. Waar een klein dorp groot in 
kan zijn. Mensen, chapeau!

...lege pannen en een mooie opbrengst 
voor San Salvador!

Jeugd en geloof
Op 14 mei vieren we in de kerk van 
Oud Ade, de 1e H. Communie van 
Bram de Vlieger, Charlotte Kwerreveld, 
Louise de Haas, Mila van der Laan, 
Nijs van der Meer, Rico Dijkmans, 
Twan Borst en Vince van Diemen, Eva 
van Polanen, Floor Spring in ‘t Veld, 
Guusje van der Geest, Jeanine van der 
Meer, Kyra van der Geest, Steef Straat-
hof en Venne Hogeboom. 

Hoogmade/Woubrugge

Na een lange periode van voorberei-
ding zijn ze er nu klaar voor. Onze 
Lieve Heer kan komen! In de Palm-
zondagviering zagen we sommige 
kinderen al verlangend kijken…
Nog meer feest dat weekend, want 
op zaterdag 13 mei zullen kinderen 
van groep 8 het sacrament van het H. 
Vormsel ontvangen in de Petruskerk 
in Roelofarendsveen om 19.00 uur. 
Van onze parochiekern zijn dat Demie 
Koeleman en Clint Versteegen.

Het kloppend hart van  
parochiekern Hoogmade?
Zijn dat de dames van het secretariaat, 
die iedere week paraat staan voor al 
uw vragen en opmerkingen, of is het 
de tuinclub die het erf rond kerk en 
pastorie pico bello verzorgen, of zijn 
het de kosters die bij iedere viering 
klaar staan? Of misschien toch de ko-
ren en koortjes die we rijk zijn, of de 
koffiegroep die geregeld na de viering 
zorgt dat menigeen een lekker bakkie 
troost krijgt, of de kerkwerksters, ‘stil-
letjes’ achter de schermen? Er zijn heel 
wat mensen in en rond de kerk die 
betrokken zijn en zich inzetten voor 
de kerk en het evangelie.

Op 21 mei willen we ze graag even in 
het (lente)zonnetje zetten. Al die ac-
tieve mensen betrokken bij de kerk en 
het geloof in Hoogmade/Woubrugge 
nodigen we uit voor de feestelijke 
eucharistieviering, met een brokje 
inspiratie en een kleine attentie. Ieder-
een krijgt persoonlijk een uitnodiging, 
maar mocht u die gemist hebben, dan 
bij deze!

De pastoraatsgroep, Connie Koeleman, 
Nico Koot, pastor Marjo Hoogenbosch

Dodenherdenking op 4 mei in 
Woubrugge
De gezamenlijke geloofsgemeenschap-
pen van Hoogmade en Woubrugge 

houden voorafgaande aan de doden-
herdenking op  donderdag 4 mei een 
bezinningsdienst in verzorgingstehuis 
Woudsoord, Weteringpad 3. Deze 
dienst begint om 19.00 uur en ein-
digt rond 19.30 uur, waarna aange-
sloten wordt bij de optocht naar het 
monument achter de Dorpskerk in 
Woubrugge. In deze dienst gaat Ds. E. 
Mandemaker voor. Het is een dienst 
voor iedereen. Weet u dan ook van 
harte welkom.

Welkom seniorenochtend  
10 mei 
De voorjaars-seniorenochtend in 
Hoogmade/Woubrugge is op woensdag 
10 mei. Hiervoor nodigen wij u van 
harte uit. Wij beginnen de ochtend om 
10.00 uur in de kerk met de Eucharis-
tieviering, waarin pastor B. Bosma zal 
voorgaan. Het Nederlandstalig Koor 
verzorgt de muzikale begeleiding. Na 
de viering bent u welkom in gebouw 
Drieluik, Kerkstraat 51, voor een gezel-
lig samenzijn met koffie of thee en 
een drankje. U kunt dan tevens mooie 
wenskaarten uitzoeken, gemaakt door 
dames van de groep klein onderhoud. 
Ook kunt u lootjes kopen voor de paas-
kaars van 2016. De opbrengst is voor 
diverse voorzieningen in onze kerk. De 
mensen van de bezoekgroep van onze 
parochiekern willen u graag helpen om 
naar de kerk te komen. U wordt thuis 
door ons afgehaald als u ons belt voor 
vervoer. 

Wilt u in Woubrugge bellen naar Nico 
Koot 0172-518178; in Hoogmade naar 
Theo Nieuwenhuizen 071-5018821. 
Wanneer u niet in de gelegenheid 
bent om naar de kerk te komen, 
kunt u meeluisteren via internet (www.
kerkomroep.nl) of de kerkradio. Wij 
hopen u te ontmoeten op 10 mei.

Namens de bezoekgroep, 
Theo Nieuwenhuizen

19SAMENstromen • mei 2017
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Mogelijkheden voor 
asbestemming bij overlijden 
parochianen
Steeds vaker wordt naast het begraven 
van onze dierbaren ook gekozen voor 
crematie. Daarom willen we voor u de 
mogelijkheden van asbestemming op 
onze begraafplaats aangeven.

Eigen urnengraven
• Urnenmuur: de as wordt in de urn 

in de urnenmuur geplaatst
• In urnengraf met monument en een 

perkje
•  Urnenkeldertjes (kunststof): hierbij 

is de mogelijkheid om een gedenk-
teken te plaatsen en een perkje te 
creëren 

Algemene urnengraven
• Urnengraven, waarin de as in een bus 

wordt bewaard, naast de urnenmuur

H. Franciscus parochie   

Pinkstergebed

Kom Heilige Geest,

der armen troost, daal neer,

kom en schenk uw gaven Heer,

kom wees in de harten licht.

Kom, o trooster Heilige Geest,

zachtheid die de ziel geneest,

kom verkwikking zoet en mild.

Kom, o vrede in de strijd

lafenis voor ’t hart dat lijdt,

rust die alle onrust stilt.

Kom o Heilige Geest en

was wat vuil is en onrein

overstroom ons dor domein,

heel de ziel die is gewond.

Maak weer zacht wat is verstard,

koester het verkilde hart,

leid wie zelf de weg niet vond. 

• Urnenkeldertjes (kunststof): hierbij 
is de mogelijkheid om een gedenk-
teken te plaatsen en een perkje te 
creëren 

Verstrooiing: 
Op het strooiveld van onze begraaf-
plaats

De kosten voor de mogelijkheden 
zijn uiteraard verschillend: voor eigen 
graven met mogelijkheid tot verlengen 
zijn de kosten het hoogst en voor ver-
strooiing zijn de kosten het laagst. 

Voor verdere informatie kunt u 
terecht bij de beheerder van het
kerkhof, Jan Zwetsloot: 
beheerkerkhofhoogmade@gmail.com 
of telefonisch 0622466710

De gewijde palmtakjes om uit te delen

Mooi versierde Palmpasenstokken

Palmpasen
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Leimuiden/Rijnsaterwoude

Pinksternoveen 
Het Groene Hart 2017 
Voor de 24e keer wordt tussen Hemel-
vaart en Pinksteren een Pinksterno-
veen gehouden als voorbereiding op 
de komst van de Heilige Geest.
Op vrijdagavond 26 mei openen we 
de noveen in een gezamenlijke viering 
in Boskoop, daarna slingert de noveen 
zich in 2 kringen door het Groene 
Hart om op zaterdag 3 juni weer 
samen te komen voor de feestelijke 
slotviering in de H. Adrianuskerk in 
Langeraar.

De Pinksternoveen is een samen-
werking tussen R.K.- en PKN kerken 
en andere instellingen, zoals Ipse de 
Bruggen, een zorginstelling voor ver-
standelijke- en meervoudige gehandi-
capten, die al vele jaren deel uit maken 
van de Pinksternoveen.

Iedere avond worden we welkom ge-
heten in steeds een verschillende kerk 
voor een woord- en gebedsviering ver-
zorgd door ervaren vrijwilligers. In het 
weekend past de noveen zich aan aan 
de reguliere weekendvieringen.

Het thema van deze noveen luidt:  
De Geest verbindt.

Aanleiding voor de keuze van dit 
thema is een oproep van Paus Fran-
ciscus in reactie op de verdeeldheid in 
onze wereld van vandaag; Kijk niet al-
leen naar wat ons verdeeld, maar kijk 
vooral naar wat ons verbindt.
Op zoek naar verbinding hebben wij 
de Helper Gods, de Heilige Geest, hard 
nodig. Immers Hij is onze schakel met 
God en zijn allesomvattende liefde. 
Hij is ook onze schakel met Jezus, met 
Zijn woorden en Zijn levenshouding. 

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

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

Op vrijdag 2 juni 2017 zal de dienst 
gehouden worden in de kerk van Sint 
Jan de Doper te Leimuiden/Rijnsater-
woude en zal worden voorbereid door 
het oecumenisch beraad.

Nieuws van Akkoord 
Wat hebben we een prachtige jubile-
umdag achter de rug. 
Het was mooi weer, we hadden een 
mooie viering met veel palmpasen-
stokken en na afloop was er voldoende 
tijd om met elkaar te praten, een 
speurtocht te doen, foto’s te bekijken, 

lekker wat te eten.Kortom het was  
heel gezellig allemaal. 
Deze maand zingen we op 14 mei in 
Langeraar. Daar mogen we samen met 
het kinderkoor van Langeraar mee-
werken aan de Eerste Heilige Com-
munie. 

Het tienerkoor zingt tijdens de He-
melvaart viering. Na de viering kunt 
u ons en diverse parochianen uit-
zwaaien. Wij gaan dan, in verband met 
een uitwisseling, een lang weekend 
naar Steinkirchen (Das Alte Land) in 
Duitsland. De plek waar Priester Hen-
drik in 1113 met parochianen naar toe 
vertrok om de Hollandse polderont-
ginning in praktijk te brengen. 
Kortom; we zitten niet 
stil na zo’n jubileumdag 
en gaan gewoon door 
met datgene waar we 
plezier in hebben. Zin-
gen met elkaar!

Jubileumdag Akkoord
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H. Franciscus parochie   

De Vrolijke Kerk

Vroeg in de morgen
Een boer gaat vroeg in de morgen om 
acht uur met de trekker naar het veld. 
Onderweg passeert hij er de kerk.
De pastoor heeft net de vroegmis 
gedaan. De boer zegt: 'Goedemorgen, 
pastoor. En ... zit het werk er weer op 
vandaag?' 

Lourdes 
Een echtpaar heeft een vurige kin-
derwens, maar steeds weer wordt hun 
wens niet vervuld. De pastoor raadt 
hen aan om naar Lourdes te gaan. 
In het bedevaartsoord vragen ze aan 
de beheerder van de grot om iedere 
week een kaars aan te steken en een 
gebed te doen 'ter verkrijging van een 
baby.' Na een korte tijd wordt hun 
wens vervuld. Man en vrouw zijn zeer 
gelukkig. Na jaren komt de pastoor bij 
hen aan huis. Hij ziet dat het echtpaar 
vier kinderen heeft. De man is niet 
thuis. De pastoor vraagt: 'Waar is uw 
echtgenoot?' De vrouw zegt: 'Mijn 
man is naar Lourdes om de kaars uit 
te blazen.' 

"Met toestemming van de rechtheb-
benden ontleend aan: J Olsthoom, 
De vrolijke kerk. . 90 Goede Herder-
moppen uit de verzameling van een 
oud-pastoor. 
Leiderdorp/Zoeterwoude 2016." 

Peppelhofviering
Op vrijdag 19 mei is er om 9.30 uur 
een Eucharistievering in de Peppelhof. 
De voorganger is pastor B. Bosma.

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

Uit Even Nadenken van Jan 
Boere
•  Geef ruimte voor een oplossing in 

plaats van de deur dicht te gooien.
 •  Overal in Nederland groeit gras. Op 

de ene plek is het gras groener dan 
op de andere plek. Maar overal in 
Nederland groeit gras.

•  Je hoeft niet rijk te worden om rijk 
en gezond te leven.

- Lief en leed -

Gedoopt
26 maart Hubert Konrad Szylak
  Tess Anna Maria Holla

Huwelijksjubilea
12 mei  Dhr. D. Petit en mevr. C. Petit-van Wieringen 50 jaar
16 mei  Dhr. P. van Schagen en mevr. J. van Schagen-Bartels 50 jaar
21 mei  Dhr. F. Brand en mevr. P. Brand-Droogh  25 jaar

Overleden
29 maart Siem van Egmond     85 jaar
6 april Dora Wijfje-Aartman    86 jaar

Wist u dat :
•  er elke week een weekblaadje achter 

in de kerk ligt.
•   dat u dat ook via de mail kunt ont-

vangen.
•  dat, als u dit wenst, dit kunt opgeven 

bij de dames van het Secretariaat  
van St. Jan de Doper op donderdag 
tussen 09.00 en 12.00 uur.

•  dat u dit ook per mail kunt aanvra-
gen: leimuiden_rijnsaterwoude@
rkgroenehart.nl
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Dinsdagmorgen
9 Mei om 9.15 uur rozenkransgebed en 
om 9.30 uur eucharistie in Oud Ade. 
Voorganger is pastor B. Bosma. Na de 
viering koffie op de pastorie.
23 Mei om 9.15 uur rozenkransgebed 
en om 9.30 uur viering van woord en 
communie in Oud Ade. Voorganger is 
diaken A. van Aarle.  Er is een commu-
nieronde op 2 en 16 mei.

Terugblik op Palmpasen in 
Oud Ade
Zondag, 9 april, hebben wij een fees-
telijke Palmpasenviering in Oud Ade 
beleefd. Deze begon met een palmpaas-
processie vanuit de pastorie via de stoep 
en de parkeerplaats bij het dorpshuis 
naar de kerk. De viering werd voorge-
gaan door pastor Marjo Hoogenbosch 
en het kinderkoor LOSZ zorgde voor de 
muziek.

Samen met basisschool De Kinderbrug 
zijn er dit jaar 32 palmkruisen versierd 
en door de kinderen naar oudere of 
zieke parochianen gebracht. Zo vonden 
mooie ontmoetingen plaats tussen jong 
en oud.
In de viering zorgden de kinderen er-
voor dat niemand zonder een gezegend 
palmtakje naar huis hoefde te gaan.
Ook werden de 7 communicantjes uit 
Oud Ade en Rijpwetering voorgesteld en 
was er de mogelijkheid om de vasten-
spaardoosjes voor San Salvador in te 
leveren.
Wij zijn dankbaar dat er zoveel grote en 
kleine mensen hebben meegeholpen om 
deze bijzondere viering te verzorgen.

De werkgroep gezinsvieringen

Oud Ade/Rijpwetering

Symbolisch komt het Pinkstervuur van-
uit de Parochie H. Joannes de Doper in 
Boskoop naar Rijpwetering. Vervolgens 
gaat het de volgende dag naar het Ker-
kelijk Centrum de Bron in Alphen a/d 
Rijn. De volledige route staat vermeld 
op bladzijde 6. 
U bent meer dan welkom op zaterdag 
27 mei om 19.00 uur in de Onze Lieve 
Vrouw Geboorte kerk te Rijpwetering. 

Nico Hoogenboom en Tineke van Hoorn

Onderhoud kerken
Na de bouwvakvakantie zal de kerk van 
Rijpwetering in de steigers komen te 
staan voor onderhoudswerkzaamheden. 
Steigers aan de voorzijde en rond de 
toren voor herstel van voegwerk en ver-

Afwijkende aanvangstijd
Zondag 14 mei is de viering van de  
Eerste Heilige Communie in Oud Ade. 
En let op: deze viering begint om kwart 
over elf.

Kindercrèche
Tijdens de viering van de Eerste Heilige 
Communie op zondag 14 mei in Oud 
Ade is er voor de allerkleinste kinderen 
crèche op de pastorie. De pastorie kunt 
u bereiken via de deur rechts achter in 
de kerk.

Pinksternoveen 
Een noveen is een reeks van negen 
dagen waarop men op een bijzondere 
wijze tot God bidt, ter voorbereiding 
op een grote feestdag. Het bekendst is 
de Pinksternoveen ter voorbereiding 
van het Pinksterfeest in navolging van 
de apostelen die tussen Hemelvaart en 
Pinksteren negen dagen in gebed bijeen 
waren.

Palmzondag
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H. Franciscus parochie   

vanging van enkele beschadigde stenen. 
Ook groot schilderwerk is noodzakelijk.

In 2014 zijn aan de voorzijde van de 
kerk, boven de toegangsdeur, enkele 
proefvakken voegwerk opgezet voor 
onderzoek naar de juiste samenstelling 
van het toe te passen voegsel. Hoe houdt 
de voeg zich bij vorst. We zijn 3 winters 
verder zonder dat er sprake is geweest 
van strenge vorst. Toch is na onderzoek 
gebleken welk voegsel zal moeten wor-
den gebruikt. Momenteel wordt uitge-
zocht met welke aannemer de werk-
zaamheden zullen worden uitgevoerd.

In Rijpwetering wordt ook onderzoek 
gedaan naar mogelijke uitbreiding van 
het kerkhof. We proberen een ruimere 
opzet te maken, zodat ook machinaal 
gewerkt kan worden in de toekomst. De 
ARBO wetgeving dwingt ons in die rich-
ting. Uitbreiding is ook noodzakelijk om 
grafrechten een langere periode te geven 
dan de wettelijke termijn van 10 jaar.

Ook in Oud Ade zal een aanvang wor-
den gemaakt met de resterende werk-
zaamheden aan de oost- en noordzijde 
van de kerk. 

U kunt wel nagaan dat al deze investe-
ringen een groot gat zullen slaan in onze 
financiële reserves. Als gemeenschap 
zijn we allen verantwoordelijk voor de 
instandhouding van deze monumentale 
gebouwen en andere voorzieningen. Uw 
bijdragen zijn uitermate belangrijk. De 
jaarlijkse Actie Kerkbalans brengt dit 
nog eens extra onder de aandacht.

De Actie Kerkbalans is meer dan alleen 
een financiële bijdrage. Het is ook een 
herinnering aan onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. We moeten het 
met elkaar doen.

Meer vrijwilligers zijn een bittere nood-
zaak. De vergrijzing slaat echter toe. 
Veel van onze vrijwilligers zijn de 65 
jaar al ruim gepasseerd. Verjonging is 
nodig. Wij doen daarom een dringend 
beroep op onze jongere generatie. Ook 
van hen wordt verantwoordelijkheid 
verwacht.

Schroom niet om aan te geven dat je 
wat wilt doen. Er is werk genoeg.
Ons motto is nog altijd: Samen kerk

Beheercommissie

Schoonmaak kerk  
Rijpwetering
Veel werk rondom de kerk wordt door 
vrijwilligers gedaan. Zo ook het schoon-
maken in de kerk zelf. Dat gebeurt eens 
in de drie weken. We hebben drie groe-
pen dames die dit altijd doen.
Nu zijn we op zoek naar een paar 
mensen om dit schoonmaakteam aan te 
vullen en uit te breiden. Eens in de ne-
gen weken bent u dan aan de beurt. Een 
paar uur schoonmaken en dan wordt er 
nog gezellig met elkaar koffie gedron-
ken. Stap over de drempel en meldt u 
aan. Het moet toch een goed gevoel 
geven op deze manier iets voor de kerk 
te kunnen doen.

Lijkt het u wat? Bel dan naar Ria 
Alkemade, telefoon 071-5012205.

Geduldig zijn, van het goede uit willen gaan.
Niet: jaloers zijn, 
geen zaak van één alleen;
niet over de rug van iemand willen gaan,
of sneren, wrokken, verbitterd raken.
Wel: vertrouwen in de ander willen hebben
in het weten dat liefde niet klein te krijgen is.

Want: als ik bewust in het gezicht van de ander kijk
dan pas zie ik, wie ik voor de ander ben;
als in een spiegel kom ik mijzelf tegen.
Zonder de spiegel van de ander
leer ik nooit volledig zien en volkomen kennen.

Zo blijven overeind staan
de kracht van geloof, van hoop, van liefde.
Geloof en hoop zijn lege hulzen zonder de liefde.
Alleen vanuit de kracht van de liefde
zetten geloof en hoop aan tot
keuzen in woord en daad
tot ‘werken uit liefde’.

Corry Nicolay
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Rozenkrans bidden
In de maand mei zullen we voor iedere 
dinsdag- en donderdagviering in de Pe-
truskerk de rozenkrans bidden. U kunt 
dan ook uw intenties opgeven. Bij de 
Mariakapel (naast de Hof van Alkema-
de) wordt dat gedaan op vrijdagmorgen 
om 09.30 uur. Daar ligt een schrift voor 
uw intenties.

Vastenactie 2017
Plantjesverkoop: 
De mooie opbrengst was € 180,40. 
Vastenactiemaaltijd: 
Opbrengst € 195,00
Wandeltocht: 
Opbrengst € 400,30 voor de 
vastenactie.

Vastenactie op de scholen
Op de scholen: De Kiem, De Schakel 
en de Roelevaer is door de leraren veel 
aandacht besteed aan San-Salvador, 
waar kunnen de kinderen niet zomaar 
buiten spelen, waar altijd gevaar op de 
loer ligt. Door allerlei acties van de kin-
deren zelf, zoals heitje voor een karwei-
tje, lege flessen vragen, met een briefje 
van de school mee langs de deuren, 
zodat de mensen wisten dat het van de 
school uitging, hebben ze, ik mag wel 
zeggen, enorme bedragen opgehaald.
De Schakel heeft maar liefst € 1.100,00  
opgehaald. Er was daar een klas enorm 
fanatiek.  De Roelevaer, haalde ook een 
gigantisch bedrag op: € 813,55 . De 
Kiem heeft een bedrag opgehaald van 
€ 27,01.
Alle kinderen, de leerkrach-
ten, alle mensen die wat gegeven 
hebben,hartelijk dank, u laat de kin-
deren in San-Salvador niet in de kou 
staan.

Alle vrijwilligers en het bijzonder Jan-
nie, Anja, Sandra, Quirien, alle thuis-
bakkers, Treffers en Plantaris, ook heel 
hartelijk bedankt voor jullie medewer-
king en tijd. De totale opbrengst van de 
actie wordt later bekend gemaakt.

Jolanda en Thea van de MOV

Van de pastoraatsgroep
We kunnen terugkijken op 2 mooie TV 
vieringen. Op TV zien we eigenlijk een 
normale Eucharistieviering, maar voor 
degenen die erbij betrokken zijn, komt 
er toch iets meer bij kijken. Er wordt 
ook rond deze vieringen erg veel tijd en 
inzet gevraagd van onze vrijwilligers, 
waarvoor wij hen alvast hartelijk be-
danken. De volgende TV viering wordt 
gehouden op zondag 25 juni, maar voor 
die tijd zijn er nog tal van activiteiten in 
en om de kerk, waarvoor een heleboel 
vrijwilligers zich inzetten.

Op donderdag 25 mei (Hemelvaarts-
dag) kunt u weer gaan dauwtrappen. 
Inmiddels is het dauwtrappen ook bij 
onze kerk traditie geworden. Officieel 
gaat men in de vroege ochtend met 
blote voeten door bedauwd gras lopen. 
Wanneer u hieraan wilt deelnemen dan 
bent u van harte uitgenodigd. U hoeft 
zich niet op te geven, kom iets voor 
8 uur (een uur later dan voorgaande 
jaren) naar de Petruskerk om te verza-
melen. Om klokslag 8 uur vertrekt de 
groep, vermoedelijk gewoon op schoe-
nen! Onderweg wordt op een mooie 
locatie koffie gedronken met lekkers en 
aansluitend kunt u de viering van 11.15 
uur bijwonen in de Petruskerk.

Op zondag 28 mei zullen 33 kinderen 
uit onze parochiekern de Eerste H. 
Communie ontvangen in de Petruskerk. 
Vanwege het grote aantal kinderen 

zal dit in 2 vieringen plaatsvinden, de 
eerste groep om 9.15 uur en de tweede 
groep om 11.15 uur. De afgelopen 
maanden hebben de kinderen zich met 
ouders en broertjes en zusjes voorbe-
reidt op dit communiefeest.

Het inzamelen van houdbare producten 
voor de Voedselbank is heel succes-
vol gebleken. In de vastentijd zijn we 
hiermee begonnen, we hebben besloten 
dat dit een blijvende activiteit wordt. 
Laten we met elkaar zorgen voor onze 
medemens. De voedselmand staat in 
het portaal van de Petruskerk.

Namens de pastoraatsgroep, 
Agnes van Berkel

Vormsel 2017 
Met het project In Vuur en Vlam berei-
den 23 vormelingen uit de Franciscus-
parochie zich voor op het sacrament 
van het Vormsel. Zij hebben gehoord 
hoe Jezus een Helper stuurt, de H. 
Geest, je hoeft het dus allemaal niet al-
leen te doen! Er is met elkaar gesproken 
over wat, hoe en waar je kunt bidden, 
maar vooral is er nagedacht over wat 
bidden nu eigenlijk voor hen betekent. 
In stap 3 hebben we met elkaar gespro-
ken over hoe Gods Koninkrijk er uit 
zou moeten zien en kwamen we tot 
de conclusie dat we met elkaar er voor 
moeten zorgen dat dit werkelijkheid 
wordt. Dat kan alleen als je je vol over-
gave, vol vuur, daarvoor inzet. De H. 
Geest helpt ons daarbij. Er zijn kaarsjes 
aangestoken voor mensen waarvan zij 
vinden dat ze vol vuur iets doen om de 
wereld beter te maken. 

Nog 2 stappen van het project, meewer-
ken aan een goed doel en wat oefenen 
voor de viering en dan zijn ze er klaar 
voor om vol vuur hun levensweg te vol-

Geduldig zijn, van het goede uit willen gaan.
Niet: jaloers zijn, 
geen zaak van één alleen;
niet over de rug van iemand willen gaan,
of sneren, wrokken, verbitterd raken.
Wel: vertrouwen in de ander willen hebben
in het weten dat liefde niet klein te krijgen is.

Want: als ik bewust in het gezicht van de ander kijk
dan pas zie ik, wie ik voor de ander ben;
als in een spiegel kom ik mijzelf tegen.
Zonder de spiegel van de ander
leer ik nooit volledig zien en volkomen kennen.

Zo blijven overeind staan
de kracht van geloof, van hoop, van liefde.
Geloof en hoop zijn lege hulzen zonder de liefde.
Alleen vanuit de kracht van de liefde
zetten geloof en hoop aan tot
keuzen in woord en daad
tot ‘werken uit liefde’.

Corry Nicolay



26

gen. In een feestelijke viering op zater-
dag 13 mei om 19.00 uur in de Petrus-
kerk zullen zij het sacrament toegediend 
krijgen. U bent van harte welkom. 

Namens de werkgroep Vormsel 2017 
Ingrid van Rijn

Misdienaars gezocht
De pastoor en zijn team zoeken nieuwe 
misdienaars die hem willen helpen in 
de kerk. Je doet dit niet alleen, maar 
altijd samen met andere misdienaars. 
Zij gaan je natuurlijk helpen om alles te 
leren over het misdienaar zijn! Je bent 
ongeveer 1 keer in de maand aan de 
beurt. Als je sport of op het kinderkoor 
zit of gewoon soms wilt uitslapen, dan 
is dat geen probleem. Er wordt altijd 
ruim van tevoren gevraagd wanneer je 
wel of niet kunt dienen. Ben je nieuws-
gierig of denk je er over om misdienaar 
te worden? Stuur dan een email aan 
misdienaarsvanemanuel@gmail.com
De werkgroep neemt dan contact met 
je op zodat we eens kunnen afspreken 
voor een kijkje achter de schermen en 
wat meer uitleg. Zien we je gauw?

Ingrid van Rijn, werkgroep acolieten/
misdienaars

Dodenherdenking  
donderdag 4 mei
Donderdagavond 4 mei a.s. vindt de 
jaarlijkse Dodenherdenking plaats. 
In Roelofarendsveen gebeurt dat bij 
het monument op de Noordhoek. De 
herdenking begint om 19.00 uur. Het 
thema van dit jaar is: “De kracht van 

- Lief en leed -

Overleden
18 maart  Adrianus Quirinus Hoekstra  76 jaar
2 april   Elizabeth Maria Strijk-van der Geest   88 jaar
8 april   Raymundus Petrus Maria Gies Broesterhuizen  87 jaar
19 april   Maria Apolonia de Jong-Turk     59 jaar

Huwelijk
In de H. Mariakerk vindt op vrijdag 19 mei het huwelijk plaats tussen  
Esther Schouten en Arnaud Hulskes. Aanvang: 14.30 uur.

Wij wensen Esther en Arnaud een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

het persoonlijke verhaal”. Er is weer een 
gelegenheidskoor (waaraan iedereen 
kan/mag meedoen) dat o.l.v. muziek-
vereniging Liefde voor Harmonie 
passende, eigentijdse, liederen zingt, 
terwijl muziekvereniging Door Gunst 
Verkregen dit jaar de muzikale stuk-
ken verzorgt. Burgemeester Marina van 
der Velde-Mentink en Jan Kortekaas 
(gediend voor Unifil in Libanon) zul-
len het woord voeren. Ook kinderen 
werken op verschillende manieren mee 
aan de herdenking. Vanaf 20.00 uur zijn 
er 2 minuten stilte, waarna het Wil-
helmus wordt gezongen en de kransen 
en bloemstukken bij het monument 
worden gelegd. Iedereen kan zelf ook 
een bloem/bloemen neerleggen.

Ziekendag
Op 24 mei is de ziekendag in de Petrus-
kerk. De dag begint met een eucharis-
tieviering om 10.30 uur voorgegaan 
door Mgr. Van den Hende. Voor de 

gehele dag worden mensen uitgenodigd 
maar iedereen is welkom in de viering.

Kevelaer
De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer 
wordt dit jaar gehouden op 28, 29 en 
30 augustus. De inschrijfformulieren 
kunnen vanaf 15 mei afgehaald worden 
bij het secretariaat van de Petruskerk. 
Voor vragen kunt contact opnemen met 
Agnes van Berkel 071-3314160.

Doordeweekse vieringen en 
peuterviering
In de Petruskerk zijn er vieringen op 
dinsdag en donderdag om 09.00 uur 
en op woensdag om 07.00 uur. In de 
Gogherweide iedere vrijdag om 09.30 
uur. In Zorgcentrum Jacobus is de 
viering iedere zaterdag om 16.00 met 
uitzondering van 6 mei. Op 3 mei is er 
om 10.30 uur een oecumenische dienst.
Op zondag 21 mei is er om 10.45 uur 
weer een peuterviering.

Vormelingen 2017

H. Franciscus parochie   
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Prijsvraag

In deze Spraakwater wordt uitgelegd wat Hemelvaartsdag betekent. Misschien wist 
jij dit al. Weet je ook de antwoorden op onderstaande vragen? Zo ja, stuur deze dan 
naar: samenstromenspraakwater@gmail.com en wie weet win jij deze maand wel een 
leuke prijs!

1.  Op welke manier stuurt Jezus kracht naar zijn leerlingen?
2.  Hoeveel dagen na Hemelvaartsdag is het Pinksteren?
3.  Wat vieren we met Pinksteren?

Geloofsvraag 

Is Maria ook God?

Op de basisschool vertelde ik een 
keer over Maria. Ieder kind weet wel 
wie Maria is. Opeens vroeg  
een kind: Is Maria ook God?
Wat een goede vraag. 

Nee, Maria is geen God of Godin. 
Maria is de Moeder van Jezus. 
Daarmee heeft zij wel een heel 
bijzondere plaats gekregen. Al aan 
het begin van de kerk hadden de 
mensen een bijzondere band met 
haar. Omdat wij geloven dat  
Maria heilig is en in de hemel is, 
vragen wij haar vaak om voor ons  
te bidden.

Dat vragen mensen ook wel eens 
aan elkaar. Zeker aan mij: diaken, 
wilt u in de kerk voor mij bidden? 
En natuurlijk doe ik dat dan. 
Wij kunnen voor onszelf bidden, 
maar ook voor elkaar. Zo mogen 
wij er op vertrouwen dat Maria in 
de hemel ook altijd voor en met 
ons bidt.

Dat vragen wij haar ook in het  
bekende gebed “Wees Gegroet”. 
Dan zeggen wij: Heilige Maria 
(eretitel), Moeder van God (de 
Zoon=Jezus) bid voor ons, zon-
daars, nu en in het uur van onze 
dood. Amen.

Dat is toch mooi!! Dat wij mogen 
weten dat Maria altijd voor ons bidt. 
Daarom is zij heel belangrijk. De 
belangrijkste vrouw van ons geloof. 
Bid daarom in deze mei-maand 
maar extra tot Maria. Ik weet zeker 
dat jouw gebed dan hard zal 
klinken in de hemel.

Diaken Van Aarle

Hemelvaartsdag

Op 25 mei is het Hemelvaartsdag. Wat vieren we nu eigenlijk op deze dag?  

Hemelvaartsdag valt op de 40e dag na Pasen en is altijd op een donderdag. Na Pasen ver-

schijnt Jezus regelmatig aan zijn leerlingen om met hen te praten over het geloof en om hen 

dingen hierover te leren. Op Hemelvaartsdag wordt Jezus voor de ogen van zijn leerlingen 

opgenomen in de hemel. Vlak voor zijn afscheid vertelt Jezus zijn leerlingen dat zij kracht zullen 

ontvangen om het geloof verder te verkondigen.

Hemelvaartsversje

Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart?

Niet dat je steeds maar naar boven staart!

Niet dat je strompelt en mompelt en klaagt

dat Hij afwezig is, ons niet meer draagt.

Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart?

Dat hij ons gróót vindt, de moeite waard,

en vol vertrouwen ons achterlaat,

tot liefde en machtige dingen in staat!

Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart?

Niet dat je steeds naar de hemel staart,

maar dat je rondkijkt en zorgt voor elkaar

De hemel op aarde, daar wijst Hij naar!

Bron: www.geloventhuis.nl
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Omzien naar elkaar
Clara & Franciscus federatie 

Week van de Nederlandse  
Missionaris
Ieder jaar rond Pinksteren is de Week van de Nederlandse  
Missionaris.
Was in het verleden Nederland één van de landen die wereld-
wijd de meeste missionarissen er op uit stuurden, in een aantal 
decennia zijn zij tot een minimum gekrompen. Dat is ook de 
tijdsgeest. Maar de vele projecten die zij in het verleden, vaak 
onder erbarmelijke omstandigheden, hebben opgezet worden 
door medewerkers voorgezet en uitgebouwd.

Daarbij mogen wij niet vergeten dat er nog steeds mannen en 
vrouwen zijn die wel als missionaris de wereld intrekken. Zij 
getuigen van Christus, met name in daden. De werken van 
barmhartigheid zijn meestal de drijfveer van hun bestaan. 
Missionarissen zijn tekenen van hoop. Zij maken het verschil. 
Van harte willen wij deze mannen en vrouwen financieel onder-
steunen. Daarom kent de kerk van 27 mei tot 4 juni de Week van 
de Nederlandse Missionaris. In de vieringen wordt uw bijdrage 
gevraagd. Maar ook kunt u al het werk zien op de website 
www.weeknederlandsemissionaris.nl
Ook daar ziet u hoe u extra kun doneren. Bij voorbaat dank.

Diaken André van Aarle

Federatieve terugblik op de  
Vastenactie 2017 voor San Salvador 
Inmiddels hebben we onze actie voor San Salvador, de hoofd-
stad van El Salvador, volledig achter ons liggen. Zuster Concep-
tion in Apopa, de paters Passionisten in Mejicanos en een aantal 
vrijwilligers bieden dankzij twee jeugdhuizen op vele manieren 
écht veiligheid aan kinderen en jongeren. OP STRAAT IS IN SAN 
SALVADOR NIEMAND VEILIG!! 

In alle kernen van de Franciscus- en de Claraparochie hebben 
we, tijdens de vieringen, de mogelijkheid gekregen informatie 
over het vastenproject te vertellen. Daarnaast zijn er vele, soms 
zéér succesvolle, activiteiten gehouden tijdens de afgelopen 
vastenperiode. Hierbij denken we aan de maaltijden, planten-
verkopen, wandelingen in deze regio, koffiestops, zelfs spellen 
in de kerk, een klaverjasavond en gastlessen/bezoeken aan de 
basisscholen. 

Weet dat de volledige opbrengst ten goede komt aan dit mooie 
kleinschalige project in San Salvador.  Meer persoonlijke infor-
matie, én de opbrengsten, zal u per kern in deze Samenstromen 
en/of  in die van juni vinden.            

Federatieve MOV-werkgroepen

God, mijn toevlucht,

Soms gebeurt het dat ik op mijn weg

mensen tegenkom met een kruis.

Het kruis van onrecht en onmacht.

Het kruis van racisme en discriminatie.

Het kruis van ziekte, lijden en verlies.

Wanneer ik dan denk aan het kruis van Uw Zoon Jezus,

dan kan ik niet om deze mensen heen.

Ze hebben mij nodig.

Ik wil hen een helpende hand toesteken,

Maar daar is moed en kracht voor nodig.

Sterk mij God, om in mijn goede momenten

het kruis van de ander mee te helpen dragen.

Amen.
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Algemeen
Lourdesbedevaart 

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 fede-
ratie en pater Harry Uitendaal zal voorgaan in de eucharistievie-
ringen. 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 over-
nachting 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

De inschrijvingen stromen al binnen. Als u mee wilt wacht dan 
niet te lang want er is maar beperkt plaats. 

U kunt zich opgeven bij:
Bets Verhage  (0172) 573 713
Corrie Baas  (06) 160 986 20
Gré de Boer  (0172) 572 208
Gerard v.d. Ham  (0172) 538 788
Anneke Rietbroek  (071) 331 3057

Werkgroep Lourdesbedevaart

De Internationale Bouworde bestaat 
60 jaar. We zoeken mooie verhalen! 

Al sinds 1957 organiseert St. IBO-
Nederland de inzet van vrijwilligers 
in hulpprojecten wereldwijd.  Dat 
willen we vieren!  We brengen 
daarom dit jaar een extra dikke Ju-
bileumeditie uit van onze nieuws-
brief, met daarin de verhalen 
van vrijwilligers die in het (verre) 
verleden met ons zijn meegegaan. 
Bent u zelf vrijwilliger geweest 
van de Bouworde en wilt u uw 
Bouworde avontuur delen? Neem 
dan vóór 1 juni  2017 contact met 
ons op via info@ibo-nederland.

org of bel 024-3226074. We maken dan een afspraak voor een 
(telefonisch) interview.

De Bouworde in Nederland
De Nederlandse tak van de Internationale Bouworde werd in 
1957 in Nijmegen opgericht als zusterorganisatie van de Vlaam-
se Bouworde, die in 1953 het licht zag. Pater Werenfried van 
Straaten (de ‘spekpater’) verzamelde in dat jaar voor het eerst 
enkele groepen Katholieke jonge vrijwilligers om in Duitsland 
huizen te bouwen voor Duitse vluchtelingen. Sindsdien zetten 
vele vrijwilligers zich via IBO-Nederland belangeloos in voor 
een ander. Projecten overal ter wereld worden met de hulp van 
vrijwilligers een stap verder gebracht en de vrijwilligers krijgen er 
de ervaring van hun leven voor terug.

IBO-Nederland stimuleert culturele uitwisseling door de inzet 
van internationale groepen vrijwilligers in praktische projec-
ten. Door samen te werken aan een bouwklus, een ecologisch 
project of een sociale activiteit leren internationale vrijwilligers en 
lokale medewerkers elkaar bijzonder goed kennen. De projecten 
worden met zorg uitgezocht en hebben allemaal een hulpvraag 
waarbij de ondersteuning van vrijwilligers daadwerkelijk nodig is. 

Wilt u zelf vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen? Of  kent 
u anderen die hier interesse in hebben? Kijk gerust op onze 
website: www.ibo-nederland.org, stuur een mailtje naar info@
ibonederland.org of bel 024-3226074. Zo zoeken we voor deze 
zomer nog vrijwilligers die willen klussen aan huizen van oude-

ren in Moldavië of acti-
viteiten willen organi-
seren voor kinderen 
met een beperking in 
Kroatië en Kameroen.  
Ook hebben we mo-
gelijkheden voor (kerk) 
groepen die op zoek 
zijn naar een project 
waar ze zich nuttig 
kunnen maken.  
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Uitzendingen  
kerkradio H. Clara

Zaterdags om 19.00 uur

Aarlanderveen, Langeraar, 

Nieuwkoop

HH. Petrus- & Pauluskerk 
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
29 april

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zaterdag  
29 april

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

zondag  
30 april

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas  

zondag  
30 april

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Th. Dingjan  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma  

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

zaterdag  
6 mei

• 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zaterdag  
6 mei

• 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

zondag  
7 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst (koffie na de viering)
• A. van Aarle 

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

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

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

zondag  
7 mei

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• Gebedsleider  

zaterdag  
13 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Th. van Steekelenburg 

zaterdag  
13 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• H. Vormsel
• Vicaris-generaal T. Visser + H. van de Reep  

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

zondag  
14 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Eerste H. Communie Langeraar & Lei-

muiden (crèche)
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• H. van de Reep 
• 17 mei, 19.00 uur: Mariaviering  

met Allegro (parochiaan)

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Iconenwijding (koffie na de viering)
• Th. van Steekelenburg  

zondag  
14 mei

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Eerste H. Communie Hoogmade, Oud Ade & 

Rijpwetering (kindercrèche)
• B. Bosma + M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Inspiratie
• Maria-viering
• Gebedsleider 

zaterdag  
20 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

zaterdag  
20 mei

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

zondag  
21 mei

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Eerste H. Communie
• J. Glas + H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor ZH en andere kern
• Eerste H. Communie Nieuwveen, Noorden 

& Zevenhoven
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

zondag  
21 mei

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. van Aarle  

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Velthuyse + M. Hoogenbosch 

donderdag 
25 mei
Hemelvaartsdag 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

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

donderdag 
25 mei
Hemelvaartsdag 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Akkoord
• Uitzwaaiviering Jongerenweekend 

Duitsland
• H. van de Reep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• B. Bosma

zaterdag  
27 mei

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

zaterdag  
27 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Pinksternoveen
• Cantor
• Na de viering ontmoeting en koffie
• Gebedsleider 

zondag  
28 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Eerste H. Communie
• B. Bosma
• 19.00 uur: Marialof met pastor Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. Jagerman 

zondag  
28 mei

9.15 + 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Eerste H. Communie
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• A. Vijftigschild 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• A. Vijftigschild 

zaterdag  
3 juni 
Pinksteren

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Slotviering Pinksternoveen (crèche, koffie 

na de viering)
• J. Glas  

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

zaterdag  
3 juni 
Pinksteren

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

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

zondag  
4 juni 
Pinksteren

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• B. Bosma  

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

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

zondag  
4 juni 
Pinksteren

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

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 

maandag 
5 juni Tweede 
Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Koffie na de viering
• J. Glas 

maandag 
5 juni Tweede 
Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

wekelijks Iedere woensdag een viering  
om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering  
om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur

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

Iedere vrijdag een viering  
om 9.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ROOSTER             H. CLARA PAROCHIEMEI 2017

Uitzendingen 
kerkradio
H. Franciscus

Zondags om  

10.00 uur

HH. Petrus- & Pauluskerk 
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
29 april

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zaterdag  
29 april

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

zondag  
30 april

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas  

zondag  
30 april

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Th. Dingjan  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma  

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

zaterdag  
6 mei

• 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zaterdag  
6 mei

• 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

zondag  
7 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst (koffie na de viering)
• A. van Aarle 

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

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

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

zondag  
7 mei

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• Gebedsleider  

zaterdag  
13 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Th. van Steekelenburg 

zaterdag  
13 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• H. Vormsel
• Vicaris-generaal T. Visser + H. van de Reep  

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

zondag  
14 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Eerste H. Communie Langeraar & Lei-

muiden (crèche)
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• H. van de Reep 
• 17 mei, 19.00 uur: Mariaviering  

met Allegro (parochiaan)

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Iconenwijding (koffie na de viering)
• Th. van Steekelenburg  

zondag  
14 mei

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Eerste H. Communie Hoogmade, Oud Ade & 

Rijpwetering (kindercrèche)
• B. Bosma + M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Inspiratie
• Maria-viering
• Gebedsleider 

zaterdag  
20 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

zaterdag  
20 mei

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

zondag  
21 mei

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Eerste H. Communie
• J. Glas + H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor ZH en andere kern
• Eerste H. Communie Nieuwveen, Noorden 

& Zevenhoven
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

zondag  
21 mei

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. van Aarle  

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Velthuyse + M. Hoogenbosch 

donderdag 
25 mei
Hemelvaartsdag 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

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

donderdag 
25 mei
Hemelvaartsdag 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Akkoord
• Uitzwaaiviering Jongerenweekend 

Duitsland
• H. van de Reep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• B. Bosma

zaterdag  
27 mei

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

zaterdag  
27 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Pinksternoveen
• Cantor
• Na de viering ontmoeting en koffie
• Gebedsleider 

zondag  
28 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Eerste H. Communie
• B. Bosma
• 19.00 uur: Marialof met pastor Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. Jagerman 

zondag  
28 mei

9.15 + 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Eerste H. Communie
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• A. Vijftigschild 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• A. Vijftigschild 

zaterdag  
3 juni 
Pinksteren

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Slotviering Pinksternoveen (crèche, koffie 

na de viering)
• J. Glas  

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

zaterdag  
3 juni 
Pinksteren

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

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

zondag  
4 juni 
Pinksteren

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• B. Bosma  

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

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

zondag  
4 juni 
Pinksteren

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

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 

maandag 
5 juni Tweede 
Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Koffie na de viering
• J. Glas 

maandag 
5 juni Tweede 
Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

wekelijks Iedere woensdag een viering  
om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering  
om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur

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

Iedere vrijdag een viering  
om 9.00 uur

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

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

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

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

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

Uitzendingen  
kerkradio 

Alle vieringen via 

www.kerkomroep.nl 

of via de lokale 

radiouitzendingen



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

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
29 april

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zaterdag  
29 april

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

zondag  
30 april

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas  

zondag  
30 april

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Th. Dingjan  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma  

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

zaterdag  
6 mei

• 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

zaterdag  
6 mei

• 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

zondag  
7 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst (koffie na de viering)
• A. van Aarle 

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

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

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

zondag  
7 mei

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• Gebedsleider  

zaterdag  
13 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Th. van Steekelenburg 

zaterdag  
13 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• H. Vormsel
• Vicaris-generaal T. Visser + H. van de Reep  

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

zondag  
14 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Eerste H. Communie Langeraar & Lei-

muiden (crèche)
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• H. van de Reep 
• 17 mei, 19.00 uur: Mariaviering  

met Allegro (parochiaan)

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Iconenwijding (koffie na de viering)
• Th. van Steekelenburg  

zondag  
14 mei

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Eerste H. Communie Hoogmade, Oud Ade & 

Rijpwetering (kindercrèche)
• B. Bosma + M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Inspiratie
• Maria-viering
• Gebedsleider 

zaterdag  
20 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

zaterdag  
20 mei

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

zondag  
21 mei

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Eerste H. Communie
• J. Glas + H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor ZH en andere kern
• Eerste H. Communie Nieuwveen, Noorden 

& Zevenhoven
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma 

zondag  
21 mei

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. van Aarle  

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Velthuyse + M. Hoogenbosch 

donderdag 
25 mei
Hemelvaartsdag 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

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

donderdag 
25 mei
Hemelvaartsdag 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Akkoord
• Uitzwaaiviering Jongerenweekend 

Duitsland
• H. van de Reep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• B. Bosma

zaterdag  
27 mei

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

zaterdag  
27 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Pinksternoveen
• Cantor
• Na de viering ontmoeting en koffie
• Gebedsleider 

zondag  
28 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Eerste H. Communie
• B. Bosma
• 19.00 uur: Marialof met pastor Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. Jagerman 

zondag  
28 mei

9.15 + 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Eerste H. Communie
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• A. Vijftigschild 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• A. Vijftigschild 

zaterdag  
3 juni 
Pinksteren

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Slotviering Pinksternoveen (crèche, koffie 

na de viering)
• J. Glas  

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

zaterdag  
3 juni 
Pinksteren

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

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

zondag  
4 juni 
Pinksteren

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• B. Bosma  

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

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

zondag  
4 juni 
Pinksteren

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

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 

maandag 
5 juni Tweede 
Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Koffie na de viering
• J. Glas 

maandag 
5 juni Tweede 
Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

wekelijks Iedere woensdag een viering  
om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering  
om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering  
om 9.00 uur

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

Iedere vrijdag een viering  
om 9.00 uur

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

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

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

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

Elke eerste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord in Woubrugge
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Clara en Franciscus federatie

Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
tel. (0172) 60 95 38
info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl

Openingstijden:  
Maandag/dinsdag/donderdag 
van 8.00 tot 14.00 uur.

Colofon

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

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

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

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

Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop

Kopij nr. 5 (juni 2017) kunt u uiterlijk op  
15 mei aanleveren bij uw lokale redactie.  
Het blad verschijnt omstreeks 2 juni.

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

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

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

Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk -
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00  
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. (0172) 57 11 01 
di.- en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
R.A.J. Aupers (0172) 57 21 40
rajau@casema.nl

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

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

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

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe 
Wetering - H. Petruskerk -   
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk- Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19  
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. (071) 331 09 40
di., do. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. (071) 331 21 90
bepverdel@ziggo.nl

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

 

Door Leen



jONgerEn
Vuurdoop
De Vuurdoop is elk jaar een fantastisch evenement voor 
vormelingen. Het is een dag vol spanning, spektakel en actie 
voor jongeren die dit jaar gevormd worden of gevormd zijn. 
Een feestelijke dag: om elkaar te ontmoeten, om alle fees-
telijkheden rond het vormsel te besluiten en om samen met 
andere jongeren Kerk te zijn.

De Vuurdoop is echt iets voor jou! Je kunt de toren van de ka-
thedraal beklimmen of het spook van de kathedraal ontmoe-
ten en er is theater. Ook ga je in gesprek met geïnspireerde 
mensen en organisaties als Amnesty International.

Fotocollagewedstrijd
Om dit jaar in aanmerking te komen voor de Vuurdooptrofee 
is een fotowedstrijd uitgeschreven. Vormselgroepen kunnen 
een fotocollage maken rond het thema ‘Je geloof uitdragen’. 
Iedere jongere uit de groep kan 
een foto maken. Stuur de foto-
collage vóór 7 mei 2017 naar 
devuurdoop@bisdomrotterdam.nl 
o.v.v. ‘Vuurdoop fotowedstrijd’ 
om de Vuurdooptrofee te winnen!

Informatie Vuurdoop
Locatie: HH. Laurentius en 
Elisabeth Kathedraal 
Mathenesserlaan 305, Rotterdam
Datum: 3 juni. Start: 10.00 uur.

Zomerkampen
Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks drie zomerkam-
pen, elk voor een eigen leeftijdscategorie. Deelnemers komen 
uit het hele bisdom, dus ze leren elkaar snel kennen. Dit jaar 
is het thema ‘Handen uit de mouwen’ waarin de werken van 
barmhartigheid centraal staan: iets goeds doen voor een 

Agenda   

5 mei Solid Friends Noorden

7 mei: Jongerengroep in Aarlanderveen

14 mei: Tour of Faith bij de Blauwe Zusters in Den Haag

19 mei: Rock Solid in Noorden

19 mei: Rock Solid in Aarlanderveen

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

ander naar het voorbeeld van 
Jezus. Ga mee en beleef een 
week vol ontspanning, sport 
en spel, lol, inspiratie en 
geloof!

Kinderkamp
Het Kinderkamp is bedoeld voor jongens  
en meisjes van 8 – 12 jaar uit het hele bisdom. Het kamp 
vindt plaats in Amerongen van zondag 16 tot en met  
zaterdag 22 juli 2017.

Tienerkamp
Het Tienerkamp is bedoeld voor jongens en meiden van 13 
en 14 jaar uit het hele bisdom. Het kamp vindt plaats in Lisse 
van zondag 16 tot en met zaterdag 22 juli 2017. 

Jongerenkamp
Het Jongerenkamp is bedoeld voor jongens en meiden van 
15 t/m 17 jaar uit het hele bisdom. Het kamp vindt plaats in 
Roosendaal van zondag 16 tot en met zaterdag 22 juli 2017.

Tour of Faith in Den Haag
Tour of Faith is de maandelijkse jongerenontmoeting voor jon-
geren (16-30 jaar) in het bisdom Rotterdam. Je bent steeds te 
gast in een parochie. Je viert de eucharistie met de bisschop 
als celebrant, hebt een geloofsgesprek en sluit af met een 
gezamenlijke (brood)maaltijd. 

Tour of Faith vindt plaats op elke tweede zondag van de 
maand. De eucharistieviering begint om 15.00 uur. Het
programma eindigt rond 18.30 uur.

14 mei, 15.00-18.30 uur.
Blauwe Zusters, Fluwelen Burgwal 45, Den Haag

Zaterdag 3 juni 2017
Voor alle vormelingen uit

het bisdom Rotterdam
www.bisdomrotterdam.nl/vuurdoop


