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In dit nummer vallen als eerste de vele prachtige foto’s van de Eerste Heilige Communies op. Nog even nagenieten met elkaar. 
En dan schakelt het gesprek al vaak over naar ieders vakantieplannen. Veel mensen gaan erop uit naar het buitenland. Om de grens 
sportief eens te verleggen, om zeker te zijn van mooi weer, om een heel andere natuur mee te maken of om echt afstand te nemen van 
het alledaagse.

Kriebelt het reisvirus ook bij u? Wilt u aansluiten bij een bedevaart uit onze parochie? Op bladzijde 38 staan aantrekkelijke 
bestemmingen. Wij wensen u dichtbij of veraf een prachtige zomer: geniet van de vrijheid!

De centrale redactie van deze maand, Anja Niemöller-van Bentum en Marieke van Gelderen
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Op mijn bureau ligt standaard zo’n bloc-
note met geeltjes. U kent ze vast wel. 
Handige papiertjes die je overal kunt op-
plakken met een korte tekst die je ergens 
aan moet herinneren. Niet vergeten!! Som-
mige mensen hebben hun hele bureau er 
mee vol hangen. Dan werkt het niet en 
vergeet je evengoed al die “belangrijke” 
zaken. Je hebt ze tegenwoordig ook in 
andere kleuren maar ze blijven “geeltjes” 
heten. Laatst was mijn kleindochter er 
en ging naar boven om een spelletje uit 
de spellenkast te pakken om met opa en 
oma te spelen. Soms duurt dat even want 
er zijn natuurlijk onderweg allerlei andere 
spannende dingen te zien. Zo ook dat 
blok met geeltjes. 

Ze kwam weer beneden met een leuk 
kaartspel dat ze had uitgezocht en we 
speelden tot ze werd opgehaald om weer 
naar huis te gaan. We drinken dan eerst 
samen nog wat en dan is het weer stil in 
huis. Toen ik daarna op mijn kamer kwam 
was die helemaal volgeplakt met geeltjes. 
Het blocnootje was op. Op al die geeltjes 
stond “ik houd van jou” of “I love you” 
want Engels hoort er al vroeg bij.

Dat zo’n blocnootje ook geld kost denk je 
dan niet aan. Dat ze eigelijk van je spullen 
af moet blijven al helemaal niet. Zo’n ka-
mer vol met lieve geeltjes is toch eigenlijk 
wel erg leuk. Overal liefde om je heen. Zit 
best lekker!!

Onze Lieve Heer gebruikt geen geeltjes. 
Eigenlijk zijn wíj Zijn geeltjes. Wij zijn 

degenen die aan anderen zouden moeten 
zeggen “Ik houd van jou”. Dan doen we 
wat Hij heeft bedoeld. Aardig zijn voor 
elkaar. Want wat je de minste der mijnen 
hebt gedaan heb je Mij gedaan. (Mattheüs 
25:40) Zet dat voor je zelf maar eens 
op een geeltje. En dan is één geeltje al 
genoeg.

Rob Aupers
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Op één of andere manier roept een 
kerkgebouw stilte op. Je merkt dat ook 
op vakantie. Zelfs de nooit in de kerk 
komende toerist zwijgt als hij met zijn 
korte broek en slippers een kerk bezoekt. 
En de enkele woorden die gesproken 
worden, gebeuren zachtjes. Het gebouw 
staalt eerbied uit, verwondering en heilig-
heid. Het is fijn dat er niet altijd gespro-
ken wordt; dat er stilte hangt. Dan kun 
je je in alle rust richten op datgene wat 
belangrijk is: God in je leven.

Stilte verdwijnt
Het valt mij op dat die belangrijke stilte 
langzaam dreigt te verdwijnen in onze 
kerken. Wanneer ik zondag (of zaterdag) 
een kerk binnenga om voor te gaan in 
de viering, dan merk ik dat mensen met 
elkaar in gesprek zijn. Soms omgedraaid 
in de bank, soms zittend naast elkaar. 
Deels praat men zachtjes, maar dat ge-
ruis wordt steeds harder. Ook koren heb-
ben door de jaren heen de gewoonte ge-
maakt om al hun ingestudeerde liederen 
of misgezangen 20 minuten van tevoren 
al ten gehore te brengen in de kerk. Als 
een soort van voorprogramma? Of om de 
kelen te smeren? Of zaten de melodieën 
nog niet goed in de hoofden? Ik merk 
dat het praktische (elkaar ontmoeten en 
bijpraten of zingen) steeds vaker voor-
rang gekregen heeft boven de rust, stilte 
en gebed voor de viering begint. Het is 
soms moeilijk te accepteren dat de kerk 
nu juist niet praktisch hoeft te zijn. 

Ontmoeten
De kerk is inderdaad een ontmoetings-
plek. Maar de eerste ontmoeting is toch 
die tussen God en de mensen. En daar is 
stilte voor nodig. Alles kunnen loslaten. 
Wat verwijlen bij het Tabernakel waarin 
Christus aanwezig is in het Eucharistisch 
brood. 

De ontmoeting met elkaar is natuurlijk 
ook belangrijk. Maar dat kan ook aan het 
eind van de viering. Bij het naar buiten 

lopen, bij de koffie. Er zijn genoeg moge-
lijkheden om elkaar te ontmoeten en te 
spreken.

Maar als twee mensen met elkaar voor-
afgaande aan de viering in gesprek gaan, 
dan ontnemen zij de anderen om in alle 
rust te bidden en zich voor te bereiden. 
Ook kinderen krijgen hierdoor een verte-
kend beeld van de heilige ruimte. Op een 
gegeven moment maakt het qua sfeer 
niet meer uit of ze thuis zijn, op school 
of op straat. Overal mogen zij praten en 
rennen.

De kracht van de Stilte
Het zou mooi zijn als wij allemaal weer 
wat meer gaan letten op de rust en de 
stilte voorafgaand aan de viering. Als u 

de kerk binnenkomt, tekent u zich dan 
met wijwater, kniel of buig voordat u de 
bank in gaat (om de Heer te begroeten) 
en neem uw stilte en rust om te bidden. 
Zo groeit de band met God. 

En misschien kunnen koren op een an-
dere creatieve wijze de kelen smeren. En 
wellicht is het voor koren ook goed om 
tien minuten in stilte te zijn. Koren geven 
geen uitvoering, maar zijn slechts dienst-
baar aan de liturgie van de kerk. Mis-
schien is een gebed en stilte wel belang-
rijker dan het repertoire al doornemen. 
Stilte…..het is zo belangrijk. Zeker in een 
kerk. “Als stilte verdwijnt, wordt alles 
lawaai”. 

Diaken André van Aarle

Als stilte verdwijnt, wordt alles lawaai

Pastoraal

De voormalige abt van Trappistenklooster Koningshoeven in Berkel Enschot schreef eens over de spiritualiteit van de stilte: 

“Als stilte verdwijnt, wordt alles lawaai”
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Verdieping
Samen van wal steken

We gaan bijna de vakantie in. Hopelijk 
wordt het een tijd van ontspanning en 
even alle vaste activiteiten loslaten.
Toch kijken we al naar het nieuwe seizoen, maken plannen en 
eerste voorbereidingen. De reacties uit de enquête na het eerste 
jaar dagen ons uit om de juiste aanpassingen te doen. Daar-
naast zien we dat we binnen het Anker-project plaats hebben 
voor vrijwilligers met talent voor administratie (Excel, Word) en 
organisatie, voor meewerken aan een ouder- en/of kindergroep. 

Heb je interesse, wil je meewerken aan een stukje vernieuwing 
van de kerk? Laat het even aan mij of een van de andere pas-
tors weten.

Namens het anker-kernteam, pastor Marjo Hoogenbosch

Gespreksgroep Clara :  
leren over geloof
Het afgelopen jaar startte de gespreksgroep Clara om meer 
te leren over het katholiek geloof. Katholieken zijn wat geloof 
betreft altijd wat gevoelsmensen geweest. Echt praten of na-
denken over het geloof en de redelijkheid van het geloof is nooit 
echt van belang geweest. Meneer Pastoor wist hoe het zat. En 
dat was goed. Maar toch; de kerk heeft in 20 eeuwen door alle 
tijden en culturen heen het geloof in God vorm gegeven. En 
daarbij heeft de kerk een visie op het leven en alles wat daarmee 
te maken heeft. 

Om mensen de kans te geven daar meer over te weten startte 
in 2016 deze leer- en gespreksgroep. In dat jaar hebben wij 
heel wat onderwerpen besproken. Wat is de kerk nu eigenlijk. 
Hoe denkt de kerk over haarzelf? Wat zijn sacramenten en hoe 
verstaat de kerk die? Met name de Eucharistieviering is van 
groot belang. Maar waarom eigenlijk? Vele zaken begonnen te 
leven en de cursisten kregen echt verdieping. Deze groep gaat 
volgend jaar door. “Op naar klas 2” zeiden wij. In dat jaar zullen 
zij zich meer gaan verdiepen in de Bijbel. Dat belooft een mooi 
jaar te worden.

Maar ik wil graag een nieuwe “klas 1” starten. Dus als u inte-
resse heeft om ook uw geloofskennis wat op te frissen of als u 
niets van het katholieke geloof weet en het maakt u nieuwsgie-
rig, meldt u zich dan aan om het komend jaar (na de zomer) mee 
te doen met jaar 1. U zult merken dat het een goede manier is 
om uw ogen te openen, steviger te staan in gesprekken en uw 
geloof te verrijken. De avonden zijn in het koetshuis in Lange-
raar. De avonden beginnen altijd om 20.00 uur en eindigen om 
21.30 uur. 

De data die nu gepland zijn:

Jaar 1 Jaar 2
14 september 2017 21 september 2017
12 oktober 2017 19 oktober 2017
9 november 2017 16 november 2017
14 december 2017 21 december 2017

Meldt u zich aan bij diaken André van Aarle of bij het lokale 
secretariaat van de H. Adrianuskerk. Mailadressen en telefoon-
nummers ziet u achterin het kerkblad.

Diaken André van Aarle

Trouwplannen?

Heb je trouwplannen? Denk je erover om je huwelijk ook ker-
kelijk te laten bevestigen? Praat er eens over met één van de 
pastors. Leg je vragen en aarzelingen aan hem of haar voor. 
Contactgegevens vind je achterin dit blad.

Om in de kerk te trouwen hoef je niet allebei van Rooms  
Katholieke huize te zijn. Bovendien is het ook heel goed mogelijk 
dat de niet Rooms Katholieke partner zich oriënteert op het RK 
geloof en eventueel katholiek wordt.

Wie in de kerk wil trouwen, doet er goed aan om zich tijdig te 
melden bij de plaatselijk kerk. Zeker zes maanden tevoren, maar 
liever nog wat eerder. We zien jullie graag goed voorbereid je 
huwelijksdag vieren.

De voorbereidingstijd is een boeiende weg waarop thema’s als 
onderlinge communicatie, toewijding, de liefde levendig houden, 
gedeelde waarden en doelen een plek krijgen.

Namens het pastoraal team, pastor Marjo Hoogenboscch
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Clara & Franciscus federatie  

Vieren 

In het voorjaar hebben weer vele kinderen uit onze parochies 
de Eerste Heilige Communie ontvangen. Het waren mooie 
momenten, waar we met blijdschap op kunnen terugkijken. In 
die vieringen hebben de kinderen ook geholpen om het altaar 
klaar te maken. Er moet tenslotte heel wat gebeuren voordat 
we samen kunnen vieren!

Dat klaarmaken van het altaar is een van de taken van de mis-
dienaars. En het is belangrijk werk!  Om als voorganger alles 
zelf te doen is niet prettig, maar het ziet er ook niet goed uit. 
De misdienaars maken het compleet! Daarom zijn we steeds 
hard op zoek naar nieuwe misdienaars! 

Dus: heb je zin? lijkt het je leuk? Kom er dan gewoon bij!  
Opgeven kan bij het secretariaat van je eigen kerk. 

Maar ook voor ouders en 
grootouders: denkt u dat 
uw kind of kleinkind het leuk 
zou vinden om te helpen in 
een viering? Van harte wel-
kom! Juist door de samen-
werking en het aannemen 
van verantwoordelijkheid, 
leren ze meer dan alleen 
maar “de pastor helpen”… 

Als “oudere” misdienaar 
(zo’n 14 jaar) is er dan de 
mogelijkheid om “acoliet” te 
worden. Je krijgt dan meer 
verantwoordelijkheid in de 
viering, en ook ga je de misdienaars helpen bij het dienen.  
Er zijn zo nu en dan ook gezellige bijeenkomsten voor de 
acolieten. 

Binnenkort gaan we daarom weer met een groepje misdie-
naars aan de slag om acoliet te worden! Meer nieuws volgt. 

Pastoor Jack Glas

KALENDER JULI/AUGUSTIS 2017

30 juli  10.30 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen   TV-viering

12 augustus  19.00 uur  H. Johannes Geboortekerk, Zevenhoven   Viering bij de Lourdesgrot

Misdienaars en acolieten Maria Tenhemelopneming

Elk jaar op 15 augus-
tus viert de kerk het 
hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming, het 
belangrijkste Mariafeest. 
Hiermee wordt herdacht 
dat Maria na haar dood 
met ziel en lichaam door 
God in de hemel werd 
opgenomen. Het feest 
ontstond in het Oosten en 
werd in de 7e eeuw door 
Rome overgenomen. 

Het leven van Maria
Over het feitelijke leven 
van Maria is niet veel 
meer bekend dan wat in 
de bijbel staat. Zij was een meisje uit Nazareth en getrouwd 
met de timmerman Jozef. Door Gods’ genade raakte zij 
zwanger van Jezus. Uit de evangeliën weten we dat zij haar 
Zoon volgde op zijn rondtocht door Israël. Na Zijn dood is ze 
vermoedelijk bij enkele van Zijn leerlingen gebleven. 

Geestelijke moeder
Maria heeft in het leven van veel gelovigen een bijzondere 
plaats gekregen. Als moeder van de Heer is zij in feite de 
geestelijke moeder van alle gelovigen. Daarbij spelen drie 
elementen een belangrijke rol. Zij wijst de weg naar de kern 
van het christelijke geloof: naar Jezus Christus, haar Zoon. 
Zij helpt om trouw te zijn in het leven van alle dag, trouw aan 
hetgeen Jezus van de gelovigen vraagt. Zij schenkt troost in 
het lijden.

Waar vieren wij het?
Het hoogfeest zal op deze dag om 09.30 uur in de H. Bavo-
kerk te Oud Ade en om 19:00 uur in de O.L.V. Hemelvaartkerk 
te Nieuwkoop worden gevierd.

pastor B.S. Bosma, pr.
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Door: Marieke van Gelderen

Joris is vorig jaar door pastor Bosma 
benaderd om eens mee te praten met de 
werkgroep over de toenmalige website. 
De werkgroep kwam al gauw met de op-
tie om de oude website te laten voor wat 
het was en een hele nieuwe website te 
bouwen. Joris bood zijn diensten hiervoor 
aan en de eerste opzet was al gauw een 
feit. Vanwege de tijdsdruk voor dit inter-
view spreek ik Joris niet persoonlijk maar 
via “nieuwe” media: de mobiele telefoon, 
e-mail en WhatsApp. En dat past hele-
maal bij het onderwerp.

Dynamisch proces
Joris vertelt over de opstart van deze 
website: “De werkgroep was al gevormd 
en had al stappen gemaakt toen ik mee 
kwam luisteren. Er was een plan van ei-
sen waarin rekening gehouden werd met 
de wensen van alle parochiekernen en het 
pastoraal team. Dan moet het ook een 
werkbare site worden. Het was een dyna-

misch proces, waarbij het belangrijk 
was om er een eenheid van te kunnen 
maken en veel wensen konden worden 
verhoord.” De oude website was alweer 
10 jaar oud en de techniek staat niet stil. 
Joris: “Met nieuwe ontwikkelingen en 
technieken kon er een frisse nieuwe web-
site worden gebouwd die aan de eisen 
van de tijd voldoet. Alles is opgeschoond 
en up-to-date. Daardoor werkt de web-
site ook prettiger.” 

Fris en overzichtelijk
“Dat zie je al als je de website opvraagt. 
De lay-out is een stuk frisser geworden, 
er is gewerkt met wat grote vlakken en 
lichte kleuren. Het is ook makkelijker om 
informatie te vinden, terwijl er minder 
knoppen zijn om op te klikken. De zoek-
functie voor de website is beter gewor-

De Clara en Franciscus federatie beschikt sinds kort over een nieuwe website. Volgens Joris van der Hoorn, bouwer van de 

website èn enthousiast lid van de werkgroep Het Anker was dit hard nodig. Het resultaat is een frisse, nieuwe website die 

toegankelijk en overzichtelijk is.

den. De website wordt veel bezocht, dat 
merken we al aan de cijfers. Vooral in het 
begin was een stijging omdat het rooster 
goed te vinden is. Bijvoorbeeld rondom 
de feestdagen namen de bezoekersaan-
tallen behoorlijk toe.”

Vrijwilligers
Joris is niet in zijn eentje verantwoorde-
lijk voor de website: “Er zijn ongeveer 12 
vrijwilligers vanuit alle parochiekernen 
die de website vullen. Iedere kern vult 
zijn eigen deel. Ik doe verder het alge-
mene deel en het technische deel van 
de site. Het vullen van de website is 
een belangrijke taak. De vrijwilligers zijn 
opgeleid om dit te kunnen. De nieuwe 
website vraagt best wel wat energie van 
de mensen om over te schakelen. Ik 
heb alle respect dat deze mensen hun 
schouders daaronder hebben gezet.“
Joris is blij met het resultaat dat is be-
haald. Momenteel wordt er nog veel 
informatie geplaatst op de website, Joris 
is op zoek naar een meer dynamische 
vorm van communicatie, meer interac-
tief. Hij is hierbij nieuwsgierig naar de 
behoefte van de parochianen.  

De ontmoeting  

“Een frisse website waar de federatie 
weer mee vooruit kan”

Website RKGroeneHart.nl 

Wilt u nieuws op de website laten plaatsen? 
Dat kan op drie verschillende manieren:
• Via een knop op de website onder het kopje Nieuws: Nieuws melden
• U kunt mailen naar nieuws@rkgroenehart.nl
• En natuurlijk via het secretariaat van uw eigen parochiekern



Pastoraatsgroep
Het gaat nu alweer hard op weg naar 
de vakantie. Acht jaar geleden werd mij 
gevraagd of ik plaats wilde nemen in de 
pastoraatsgroep. “Oké, ik zal kijken” zei 
ik maar nu acht jaar later ga ik er toch 
echt verplicht mee stoppen. In deze acht 
jaar heb ik veel geleerd en heb ik  mee 
kunnen en mogen helpen opbouwen aan 
de Clara en Franciscus federatie.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor 
het in mij gestelde vertrouwen en de 
leuke en prettige samenwerking.

Fijne vakantie Jolanda den Brave 

Eerste Heilige Communie
Zondag 28 mei deden 14 kinderen hun 
Eerste Heilige Communie in de kerk in 
Aarlanderveen. De kinderen, hun ouders 
en broertjes en zusjes zijn het afgelopen 
jaar 6x bij elkaar gekomen om zich voor 
te bereiden op de Eerste Heilige Com-
munie. De communicanten met behulp 
van het project “Blijf dit doen”. De 
ouders, broertjes en zusjes allen op hun 
eigen manier. De zon scheen uitbun-
dig, wat deze dag een extra feestelijk 
tintje gaf. De kerk was versierd met de 

Aarlanderveen

silhouetten van alle communicanten, 
mooie collages en natuurlijk mooie 
bloemstukken. Het werd een hele mooie 
viering, waarin pastor Bosma voorging. 
En waarin de kinderen zelf heel enthou-
siast de liedjes hebben gezongen onder 
begeleiding van Annie en Lindy.
We hopen dat de kinderen de naam van 
het project waarmaken en snel terug-
komen voor hun tweede communie. 
Zondag 25 juni is de dankviering in 
Langeraar.

Werkgroep Eerste Heilige Communie
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Dopen
De eerstvolgende gelegenheid om uw 
kindje te laten dopen is: zondag 20 au-
gustus. Er zijn 2 voorbereidingsavonden: 
dinsdag 25 juli en dinsdag 1 augustus,  
aanvang 20.00 uur, in de pastorie van 
Aarlanderveen.

Mariska de Roos

Kerkbalans 2017
Eind januari heeft iedereen een brief 
ontvangen over de actie kerkbalans. 
Velen van u hebben hun bijdrage al 
overgemaakt. Hiervoor onze hartelijke 
dank. Het komt allemaal ten goede aan 
de activiteiten binnen onze parochie-
kern en het onderhoud aan ons mooie 
kerkgebouw. Er zijn ook parochianen die 
automatisch in termijnen betalen. Dus er 
komt nog steeds binnen.

De stand op dit moment is € 27.041,19.
Vorig jaar kwam er ruim € 40.000,00 
binnen. Het zou mooi zijn wanneer we 
dat bedrag weer binnen kunnen halen. 
Mocht u het vergeten zijn, u kunt uw 
bijdrage nog het hele jaar overmaken op 
een voor u gunstig tijdstip.
Bankrekeningnummer 
IBAN NL 31 RABO0300.3172.20  
t.n.v. H. Clara KERKB. BSP A’veen.

- Lief en leed -

Overleden 
13 mei  Paulus Josephus Rozestraten  89 jaar

Gedoopt
18 juni Kayleigh de Jong
  Dochter van Fabian en Samantha de Jong- Koeleman
  Babette Suzanne Maria Oldenbroek
  Dochter van Dietert en Marijke Oldenbroek-Stam

Huwelijk
18 augustus  Martin de Roos en Angela de Jong
  Aanvang: 13.30 uur Wij wensen het bruidspaar een  
  onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Boris, Fleur, Finn, Jasmijn, Koen, Larissa, Lisa, Lucia, Marijn, Niels, Noa, Noah, 
Roel en Wilco,  gefeliciteerd !!



Langeraar

Vanuit de pastoraatsgroep
Op 13 juni had Harry van der Hoorn 
zijn laatste pastoraatsgroepvergade-
ring. Na 8 jaar, 2x een termijn van 4 
jaar, heeft Harry afscheid genomen. In 
deze 8 jaar hebben veel veranderingen 
plaatsgevonden, wisselingen van leden 
van het pastorale team, verandering 
van Regenboogfederatie naar Clara en 
Franciscus federatie, nieuwe kerktijden 
en nog veel meer. Harry heeft hieraan 
een positieve bijdrage geleverd door 
mee te denken en mee te doen. Harry 
heel hartelijk dank voor je inzet en het 
meedenken over het wel en wee van het 
pastoraat in onze parochiekern.

Nieuws van de misdienaars/
acolieten
Dinsdag 6 juni zijn de contactpersonen 
van de misdienaars van de Clara en 
Franciscus federatie bij elkaar geweest. 
Het was een positieve avond en we zijn 
dan ook blij met al onze misdienaars. 
Kleine misdienaars worden groot en zij 

vinden het fijn om misdienaar te zijn. 
Ook dit jaar zijn er dus weer kandidaten 
die de stap naar acoliet gaan maken, 
zo ook onze Sabrina. Op 10 september 
worden de aankomende acolieten uit-
genodigd in Noorden voor een speciaal 
ontmoetingsprogramma.

Hartelijke groeten, 
Karina Hoogervorst

Kent u de PCI?
Door ontslag in financiële problemen? 
Is uw inkomen zodanig dat u moet 
kiezen tussen  het zwemabonnement 
voor uw dochtertje of die noodzakelijk 
nieuwe stofzuiger? Zijn uw gezondheid 
en de daarmee gepaard gaande kosten 
oorzaak van uw slapeloosheid?
Te midden van ons wonen dorpsgeno-
ten die zo’n bescheiden inkomen heb-
ben dat zij, door zaken die zij niet in de 
hand hebben, in financiële nood komen. 
U aarzelt om over uw problemen te 
spreken? Schaamte weerhoudt u? Denk 
niet dat alleen u en uw gezin te kampen 
hebben met problemen.

In de eerste plaats moet hulp gezocht 
worden bij de overheid maar niet altijd 
bieden onze sociale voorzieningen 
voldoende soelaas. Misschien kunt u 
dan eens aankloppen bij de PCI, de 
Parochiële Caritas Instelling. Vanuit het 
christelijk geloof wil zij de medemens 
helpen waar dat nodig is, ongeacht 
geloof, ras of afkomst.

De PCI beheert vermogen dat in het 
verleden is opgebouwd uit nalaten-
schappen en giften van parochianen. 
Omdat grote discretie belangrijk is voor 
onze aanvragers, werkt de PCI in stilte 
en op de achtergrond. Maar altijd zal 
zij proberen snel en efficiënt hulp te 
bieden.

De Nederlandse overheid geeft een 
ieder recht op een bestaansminimum 
maar toch kunnen mensen soms tussen 
de wal en het schip terecht komen. Is 
dat voor u het geval? Laat het ons weten. 
Kent u iemand in uw omgeving die hulp 
nodig heeft, vertel dat er een PCI is die 
wellicht een helpende hand kan bieden.

8

Vanaf de Adrianustoren

• Dinsdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming wordt om 19.00 uur gevierd in 
Nieuwkoop.

• Zaterdag 16 september Ziekenzalving, een van de 7 sacramenten, in de volgende 
Samenstromen leest u hier meer over.

• De kerk is van 11 juli tot en met 24 augustus elke middag open, behalve op 
maandag, van 13.30 uur tot 16.00 uur. Een mooie gelegenheid om eens binnen 
te lopen, alleen of met kinderen/kleinkinderen. Ook op een regenachtige dag is 
iedereen welkom.

• Als uw moestuin te veel groenten geeft om zelf te verwerken, is er de mogelijkheid 
om de groenten aan de voedselbank te geven. Een belletje op dinsdag naar ons 
secretariaat (0172) 60 21 30 waarna alles wordt opgehaald en naar de voedselbank 
gebracht. Op donderdag wordt alles dan uitgedeeld aan de mensen die, om wat 
voor reden dan ook, gebruik maken van de voedselbank. Bij voorbaat grote 
dank. Lang-houdbare levensmiddelen kunnen de hele zomer in de bank in het 
voorportaal van onze kerk worden gebracht. Ook dat wordt in dank aanvaard.

• De pastoraatsgroep wenst iedereen een mooie zonnige zomer. Even vrij van werk, 
school, vergaderingen of verplichtingen, een fijne vakantie allemaal.

Afscheid Harry van der Hoorn
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Wilt u contact? Mail naar: 
pcilangeraar@rkgroenehart.nl of 
bel (0172) 60 44 48.
In komende nummers van de Samen-
stromen zullen we u informeren over de 
verschillende facetten van het werk van 
de PCI.

De PCI van de H. Adrianus 
in Langeraar

Groene vingers gezocht!
Wanneer mijn gedachten afdwalen 
tijdens een viering, betrap ik mijzelf 
erop dat mijn ogen blijven steken bij de 
bloemen. Luisterend naar het woord, 
kijkend naar de bloemen, voel ik de 
rust. Bij mijn kennismaking met de 
leden van de bloemengroep vertelden 
zij mij dat ze twee keer per week 
(op dinsdag- en vrijdagochtend) samen-
komen om de bloemen te verzorgen 
en/of nieuwe stukken maken. Een in-
tensieve klus die met veel enthousiasme 
en liefde wordt gedaan. Echter, vertel-
den zij mij, is het best een hele klus en 
zouden zij graag nieuwe parochianen 
ontmoeten die hun groep willen ver-
sterken. Vele handen maken licht werk 
immers. 

‘Moet je er iets voor kunnen?’, vroeg ik 
hen. ‘Misschien een cursus doen?’. Nee 

- Lief en leed -

Gedoopt
11 juni Sacha Gaby van der Hoorn
  Dochter van Joris en Anita van der Hoorn van der Zalm 

60 jaar getrouwd
2 juli  Dirk en Adrie Hoogervorst-Koeleman

Huwelijk
7 juli  Jan van Osnabrugge en Leonie Wouters. Aanvang: 16.00 uur. 
7 juli        Claudia van Leijden en Jonathan van der Leeden 
  Aanvang 13.00 uur. Locatie: Het Woudt. 
Wij wensen de bruidsparen een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Overleden
17 mei Petrus Anthonius Touw    84 jaar
23 mei Maria Petronella Laurentia van der Hoorn-Sassen 82 jaar
10 juni Joannes Adrianus Pieterse    94 jaar
10 juni Anthonius Theodorus Hoogervorst   92 jaar

hoor, stelden ze mij gerust. ‘Als je het 
maar leuk vindt. Gewoon handen uit de 
mouwen en je leert het vanzelf, van en 
met elkaar’. Bent u enthousiast gewor-
den of kent u andere mensen voor wie u 
het iets lijkt? Loop gewoon eens binnen 
op vrijdagochtend of meldt u aan via 
het secretariaat.

Namens de bloemengroep, 
Angelika Verboom

Adrianusbos 
Dit zijn Adrianusbos-medewerkers, 
even pauzeren in het bos. Een gezellig 
groepje mensen dat eens per veertien 
dagen in het bos op zaterdagochtend 
actief is met zagen, snoeien, harken 
en weer opnieuw bomen en struiken 
poten. Zo blijft het bos in stand voor 
de volgende generatie!. Want als het in 
en om de kerk er netjes uit ziet dan kan 
de parochiekern Langeraar daar trots 
op zijn. De invulling als statie-tuin is 
heel apart voor deze omgeving. Loopt 
u gerust eens door dit mooie stukje na-
tuur achter onze kerk, als dit ordelijk en 
netjes gebeurt bent u welkom!

Kerkwerk
Altijd fijn dat we op zo’n fijne groep en-
thousiaste dames mogen rekenen voor 
kerkwerk. Wij doen het graag en het is 
gezellig. We werken in kleine groepjes 
en eenmaal in de 8 weken ben je aan 
de beurt. Toch blijven er regelmatig 
nieuwe vrijwilligers nodig om de groep-
jes voltallig te houden. Dus iedereen die 
wil helpen onze kerk schoon te houden 
is van harte welkom. Het is licht werk 
en vele handen maken het nog lichter. 
Denk er eens over na en meld je aan. 
Nu nog niet hoor, maar na de zomer!
Tel. (0172) 53 82 60. 

Marleen den Haan

Medewerkers Adrianusbos



Biechtstoel
De reacties zijn positief. De eerste 
tentoonstelling staat in de biechtstoel. 
Deze bestaat uit onze oude altaarmis-
saals die niet meer gebruikt worden. Ze 
zijn allemaal in het Latijn gesteld. We 
hebben de hele serie nog die gebruikt 
is. Van tijd tot tijd werd er een nieuw 
aangeschaft omdat er iets veranderde 
in de teksten of het boek gewoon door 
slijtage aan vernieuwing toe was. De 
oudste zijn van 1884!! Ze zijn allemaal 
open geslagen op de bladzijde aan het 
begin van de Canon van de Mis. De 
linker pagina laat daar altijd een fraai 
bewerkte afbeelding zien van het kruis, 
op een enkele uitzondering na. Aan de 
binnenkant van de biechtstoel vindt u 
uitleg over wat er te zien is.

BCP

Offerblok
We hebben achter in de kerk drie offer-
blokken hangen: één in de Mariakapel 
voor geld voor de kaarsen, één naast 
Antonius voor de armen. Dit geld wordt 
overgedragen aan de MOV. En de derde 
had geen opschrift. Omdat er heel veel 
positieve reacties komen op de prachtig 
versierde kerk, vooral op hoogtijda-
gen, kunt u daarin uw bijdrage aan die 
versiering doen. Op het offerblok staat 
voortaan: “Voor de bloemversiering in 
de kerk”. Bij grote feesten is een aantal 
mensen van de bloemengroep samen 
soms ruim een halve dag bezig om de 
kerk zo mooi mogelijk te versieren. Dat 
onze lieve vrijwilligsters dat voor niets 
doen is natuurlijk geweldig, maar de 
bloemen moeten wel gekocht worden. 
Laat u uw waardering blijken door af en 
toe wat in het offerblok te doen zodat 
de dames ook de ruimte krijgen er wat 
moois van te maken? Hartelijk dank.

De bloemengroep

Berichtje over Vormen
In de parochiefederatie zijn er op dit 
moment ontwikkelingen ten aanzien 
van de vormselvoorbereiding. Hierdoor 
zal het vormen dit jaar niet in novem-
ber, maar in het voorjaar plaatsvinden. 
Zodra wij meer weten stellen wij de 
vormelingen voor het komende jaar en 
hun ouders op de hoogte. Mocht u meer 
hier over willen weten, kunt u ons altijd 
mailen: ka_jo_ni@hotmail.com.

De werkgroep KAJONI

Vanuit de pastoraatsgroep
Ieder jaar krijgen we een nieuwe Paas-
kaars. De kaars van het afgelopen jaar 
geven we dan weg aan iemand die wel 
een steuntje in de rug kan gebruiken. 
Ook dit jaar hebben we iemand gevon-
den en blij gemaakt met deze kaars.
Op woensdag 7 juni zijn de kinderen 
van groep 8 van de scholen uit Nieuw-

koop, Noorden en Woerdense Verlaat 
op Kerkentocht geweest. Zij hebben 6 
kerken bezocht, waaronder onze kerk. 
Met een leuke speurtocht door de kerk 
zijn zij meer te weten gekomen over 
onze kerk en onze tradities. 
In de maand juni gaan we ook met alle 
koren om de tafel zitten om het zang-
rooster te maken. Maar blijven er nog 
wel koren over? Andante krimpt en is 
hard op zoek naar aanvulling van hun 
koor. Flos Campi heeft ook dringend 
nieuwe leden nodig en Allegro is nog 
hard op zoek naar een organist/diri-
gent. Dus het zangrooster geeft nog 
al wat problemen maar het heeft onze 
aandacht en hopelijk gaat het allemaal 
goedkomen.
Het pastoraal team heeft een nieuw con-
cept beleidsplan gemaakt. Wij hebben 
ons over dit plan gebogen en onze op- 
en aanmerkingen op dit plan doorgege-
ven aan het team. Dit wordt vervolgd.
Er moet dus nog wel wat geregeld wor-
den voordat ook wij kunnen gaan genie-
ten van de vakantieperiode. Wij wensen 
iedereen een fijne vakantie toe.

De pastoraatsgroep

Meditatie
De meditatiebijeenkomst in Noorden 
was 6 juni voor het laatst vóór de vakan-
tie. We gaan dinsdag 5 september weer 
van start. Om 18.45 uur is de kerk open. 
U bent van harte welkom om dan weer 
mee te doen. Voor méér informatie: 
co.van.den.broek@planet.nl.

Liesbeth van den Broek

Flos Campi
Meld je aan bij Jeugdkoor “Flos Campi”
en ervaar zelf hoe fijn het is om te 
zingen! Meld je aan bij dit supergezel-
lige koor en help mee om ook in de 
toekomst de gezinsvieringen te voorzien 
van mooie, leuke, passende liedjes!
Waarom wachten tot morgen…..

Nieuwkoop

10

Biechtstoel
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Kinderen vanaf groep 4, kom allemaal 
en meld je aan zodat “Flos Campi” ook 
na de zomervakantie kan blijven zingen!
Meld je aan voor het te laat is en “Flos 
Campi” niet meer bestaat!

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 tot 20.00 uur.

Ouders, aan u de dringende oproep om 
uw kinderen de kans te geven met ons 
mee te komen doen! Wij hebben drin-
gend nieuwe leden nodig! Laat ons niet 
in de steek en zorg dat we door kunnen 
gaan met dit unieke koor dat al bijna 48 
jaar de sterren van de hemel zingt! 

Bestuur en leden Jeugdkoor 
“Flos Campi” Nieuwkoop

Eerste Heilige Communie 
Tijdens de gezinsviering op zondag 21 
mei hebben 17 kinderen hun Eerste 
Heilige Communie gedaan. Wij kijken 
met een goed gevoel terug op de tijd 
rondom de Eerste Heilige Communie. 
Wij hopen dat deze kinderen nog vaak 
terug komen om het brood van Jezus te 
delen. 

Werkgroep Eerste Heilige Communie 

Gezinsviering 
Na de zomervakantie zijn we er weer. 
Houd Samenstromen goed in de gaten!
Wij wensen iedereen een fijne vakantie! 
Tot in september!

Werkgroep GezinsVieringen

Kinderwoorddienst 
Ook de KinderWoordDiensten houden 
even een zomerstop. Na de vakantie 
zijn we er weer. Wij wensen iedereen 
een zonnige vakantie en hopen in het 
nieuwe seizoen weer veel kinderen te 
mogen verwelkomen. 

Werkgroep KinderWoordDienst

De Vuurdoop
Zaterdag 3 juni was het zover… de kin-
deren die vorig jaar gevormd zijn moch-
ten naar De Vuurdoop! ’s Ochtends 
vroeg vertrokken we met een taxibusje 
van Van der Laan richting Rotterdam. 
In de kathedraal begon het programma 
in de vorm van een viering. Samen met 
ruim 400 andere kinderen zaten we 
daar. Heel bijzonder: zoveel kinderen 
en begeleiders bij elkaar. Samen met 
vicaris-generaal Tjeerd Visser hebben 
we gebeden en gezongen. De liedjes 
werden gezongen door een gospelzan-
ger. Geweldig! Daarna gingen onze kin-
deren als eerste meedoen met verschil-

lende Rock Solid spelletjes. Vervolgens 
werd er gelopen door de gewelven van 
de kathedraal en tot slot hadden we een 
theatervoorstelling. Tijdens de afsluiting 
was er een echte vuurvreter in de kerk! 
En de kerk stond werkelijk op zijn kop 
met het nieuwe vuurdooplied. Wat een 
feest en wat een belevenis!!

INTERNET 
Ontdek Nieuwkoop
De gemeente Nieuwkoop heeft een 
nieuwe site in het leven geroepen over 
de toeristische attracties in de ge-
meente en activiteiten overzicht plus 
een agenda.  De kerk van Nieuwkoop is 
daar ook op genoemd. Kijk maar eens 
op www.ontdeknieuwkoop.nl en kies 
ZIEN&DOEN. Daaronder staat onze 
kerk vermeld. Ook in de agenda wordt 
regelmatig iets gemeld, dat ook voor an-
dere inwoners interessant kan zijn, zoals 
de uitvoering van de Matthäus Passion 
en de klaverjasavonden.

Onze Federatie
Natuurlijk kijkt u ook regelmatig op 
onze website: www.rkgroenehart.nl 
waar onder PAROCHIEKERNEN > 
NIEUWKOOP alle nieuws, vieringen, 
activiteiten van de kern Nieuwkoop zijn 
te vinden. Ook best interessant om eens 
op de pagina’s van de andere kernen 
te kijken. Onderaan de pagina staan 
wat algemene termen. Daar kunt u ook 
naar “kerkblad Samenstromen”. U krijgt 
dan een overzicht van de laatste bladen 
waaruit u kunt kiezen om op de compu-
ter de Samenstromen te lezen.

- Lief en leed -

Gedoopt
3 juni Femm, dochter van Ramona en Gert van der Lee
  Daan, zoon van Michael en Wendy Nelemans

Overleden
18 mei      Corrie de Jongh-van Dam       59 jaar
21 mei      Nel Kalshoven-van der Voorn   68 jaar 

Eerste Heilige Communie



Vieringen op dinsdagmorgen 
11 juli Eucharistie B. Bosma
25 juli Woord & Communie  
diaken A. van Aarle
8 augustus Eucharistie B. Bosma
22 augustus Woord & Communie  
diaken A. van Aarle.

Vanuit de pastoraatsgroep
De vakantie staat voor de deur en dat 
betekent dat u deze Samenstromen voor 
de maanden juli en augustus krijgt. 
Even een korte terugblik.

Op 21 mei hebben 14 kinderen uit 
Zevenhoven en Nieuwveen hun Eerste 
Heilige Communie ontvangen in de 
Nicolaaskerk. Een prachtig feest was 
het waarin pastor Bosma voorging. De 
kinderen hebben een mooie voorbe-
reiding gekregen in het Ankerproject. 
Nu zij hun Eerste Heilige Communie 
hebben gedaan, mogen zij ook misdie-
naar worden. Dus jongens en meisjes, 
als je dat graag wilt, en wij zijn daar heel 
blij mee, mag je je opgeven bij mevrouw 
Bader abahoog@gmail.com.
Wat u ook gaat doen in deze vakantie-
periode; wij wensen u allen een fijne 
vakantie toe, thuis of onderweg en een 
veilige thuiskomst.

Namens de pastoraatsgroep 
Miranda Voorend & Marian Berkhout

Ouderenmiddag op 
28 oktober
Na het succes van november 2015, or-
ganiseren we opnieuw een ouderenmid-
dag in de muziekzaal van de Ringkant 
op 28 oktober 2017. Alle parochianen 
van de parochiekern Nieuwveen van 65 
jaar en ouder zullen daar begin oktober 

een uitnodiging voor ontvangen. De 
middag is van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
Op de uitnodiging staat hoe u zich kunt 
aanmelden.

Noteer deze datum alvast in uw agenda 
wanneer u hier graag bij wilt zijn.

Nieuwveen

12

- Lief en leed -

Overleden 
19 mei  Sjaan van Tol- de Graaff         88 jaar
 1 juni  Rees  Kwakkenbos-Schoorl     92 jaar

Getrouwd 
9 juni   Annouk van der Weijden en Robbert de Rijk

Huwelijk

7 juli   Mariëlle van Lammeren en Erik Baas
  Aanvang: 12.00 uur  Wij wensen het bruidspaar een  
  onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

God, bron van licht,

laat ons niet alleen

wanneer de toekomst een donker gapend gat lijkt

en alle hoop ons ontnomen dreigt te worden.

Maak ons open voor uw aanwezigheid,

maak ons open voor de 
mensen om ons heen.

Dit bidden wij U  
in de naam van  
Jezus Christus,

Amen.
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Organist gezocht
Het gemengd koor St Caecilia is op 
zoek naar een organist. Door privéom-
standigheden kan onze vaste organist 
ons niet begeleiden. Met onze 45 leden 
zingen we 2 á 3 keer per maand in de 
kerk van Nieuwveen of Zevenhoven. 
De repetitie is op donderdagavond 
van 19.30 uur tot 21.45 uur. Met een 
enthousiaste dirigent zingen de koorle-
den met veel plezier een grote diversiteit 
aan liederen. Nederlands, Engels, Latijn, 
soms Russisch of Frans. Engelse hym-
nen maar ook moderne Nederlandse 
liederen zijn geliefd bij het koor. Het 
is voor de dirigent een uitdaging om 
steeds weer mooie liederen te vinden en 
uit te voeren. 

Wij zoeken een organist die net zo 
enthousiast is en die met regelmaat het 
koor kan begeleiden. Eventueel kun-
nen de repetities om de week begeleid 
worden. De gezongen missen zijn onder 
andere van Mozart, Perosi, Gounod, 
Jaspers, Haller en Cor van de Peet. 

Wij bieden een gezellige sfeer, mooie 
muziek, salariëring in overleg en vooral 
een leuke groep mensen die graag zingt! 
Als u interesse heeft of iemand kent 
die graag zou willen spelen, neem 
dan contact met ons op via 
ellieenpiet@gmail.com of neem een 
kijkje op onze facebookpagina 
St Caecilia.

Kort gezegd

• Van 19 t/m 21 juni gaan er enige leden van de verschillende pastoraatsgroepen 
naar het klooster voor bezinning onder leiding van diaken van Aarle. Wij wensen 
hen spirituele dagen.

• Weet u dat er rond de H. Nicolaaskerk een prachtige tuin ligt? De Nicolaashof. 
Zeer de moeite waard om er eens een kijkje te nemen. Voor de kinderen is er een 
bloemenspeurtocht.  U kunt dan ook binnendoor naar Landgoed Ursula.   

  
• Er is ook aan de andere kant van de kerk een meditatietuin om even rustig te  

zitten.  

• Wat fijn dat er het volgende seizoen een groep van start gaat met kindercatechese.

• De zomervakantie in onze regio is van 8 juli t/m 20 augustus. Deze periode is  
de koffiegroep afwezig en wordt er na de vieringen geen koffie geschonken.  
Wij hopen u na 20 augustus weer te mogen verwelkomen en wensen u allen een 
fijne vakantie toe.

Handen 

Gelukkig is de mens,
Die tot het einde
Handen mogen voelen die goed doen.
De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Géén mens kan leven
Zonder die hand, die teder is, die behoedt,
Die beschermt en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
Verlangt de mens naar die hand
Totdat
Er die andere hand is,
Die alle wonden geneest,
Die alle pijn heelt,
Die alle tranen wist.

Tot die tijd
Kunnen onze handen een voorproef zijn
Van “die handen”,
En handen, voeten geven aan de liefde die onmisbaar is.

Marinus van den Berg



Noorden

vieringen, maar die dag wordt er extra 
aandacht besteed aan de mensen die het 
qua gezondheid wat minder getroffen 
hebben. De parochianen die bekend 
zijn bij de ziekenbezoekgroep (of het 
secretariaat) krijgen nog een aparte 
uitnodiging waarin ook staat, hoe even-
tueel vervoer naar de kerk geregeld kan 
worden.

Aan het eind van het werkseizoen kun-
nen we weer terugkijken op een mooi 
jaar. De hoogfeesten in de kerk, mooi 
versierd met bloemen en omlijst met 
zang en muziek, de uitvoering van de 
Passion, het Pinksternoveen waarin we 
weer veel federatiegenoten mochten 
ontvangen. De avondwakes en uitvaar-
ten waarin we afscheid namen van onze 
dierbaren. De (huwelijks) jubilea waarin 
we onze dankbaarheid uitspraken. Alles 
mogelijk gemaakt door de vele vrijwil-
ligers die het pastorale team ondersteu-
nen. Als beheercommissie en pasto-
raatsgroep zijn we blij met én zuinig op 
al deze parochianen. 

In het nieuwe seizoen gaan we kijken of 
we een vrijwilligerscoördinator kunnen 
benoemen, die zowel de vrijwilligers 
die vanuit de beheerscommissie worden 
aangestuurd als de vrijwilligers die 
vanuit de pastoraatsgroep aangestuurd 
worden onder zijn of haar hoede gaat 
krijgen. We willen zo de vrijwilligers 
de ondersteuning bieden die ze nodig 
hebben. 

Gedurende de vakantieperiode liggen 
de meeste werkgroepen stil, maar de 
kerk gaat gewoon door! De zondagvie-
ringen worden grotendeels met zang 
opgeluisterd door koorleden die niet 
op vakantie zijn en in klein comité de 
pastor ondersteunen. Onze mooie Ma-
riakapel is elke dag open. Gastvrij!

De pastoraatsgroep

Martinus deelt mee… 
De zomer is in aantocht! We hebben al 
heel wat warme dagen gehad, gevolgd 
door (onweers) buien en afkoeling. 
De Nederlandse afwisseling van het 
weer heeft zo z’n charme en geeft altijd 
stof tot gesprek. Het schijnt het meest 
besproken onderwerp in Nederland te 
zijn. Het is ook een prettige ijsbreker als 
je mensen tegenkomt. Wat is het koud 
hè of lekker weertje vandaag? Je hoeft 
niet meteen hele diepzinnige gesprek-
ken aan te knopen. Je kunt eerst even 
peilen hoe iemand in zijn of haar vel zit, 
voordat je over dingen begint die er echt 
toe doen. 

Op 2 juli houden we traditiegetrouw de 
buitenviering op de laatste zondag voor 
de vakantie. Vorig jaar dreigde die in 
het water te vallen en zijn we de kerk in 
gevlucht. Het thema van de viering is 
gastvrijheid. In de zomermaanden ge-
nieten veel passanten van onze gastvrij-
heid en mooie natuur. Fietsen, kanoën, 
wandelen, suppen, met het Zonneveer 
naar De Meije. Net als de oude meesters 
schilderijen maken van de mooie luch-
ten en het riet. Hoe gastvrij zijn we ei-
genlijk? Naar passanten, maar ook naar 
elkaar als dorpsgenoten? Begroeten we 
elkaar nog als we elkaar tegenkomen op 
straat? Zijn we op de hoogte van elkaars 
wel en wee of vragen we er bewust 
niet naar, wat niet weet wat niet deert? 
Knopen we een gesprek aan met een 
wildvreemde en komen we zo tot mooie 
en waardevolle ontmoetingen? In de 
viering willen we daar met pastor Van 
der Reep bij stilstaan en geïnspireerd de 
vakantieperiode ingaan. Waimbaji zingt.

De gastvrijheid gaat na de vakantie door 
als we het nieuwe seizoen aftrappen met 
Ziekenzondag op 10 september. Ieder-
een is natuurlijk altijd welkom in onze 

Regenboogviering 
Zondag 18 juni is Xavi Schalkwijk 
gedoopt. Dit was een hele bijzondere 
viering. De meeste kleuters hadden nog 
nooit meegemaakt dat er een kindje 
werd gedoopt. En nu mochten we daar 
van de ouders van Xavi allemaal bij zijn. 
We begonnen de viering zoals we altijd 
doen en lazen het verhaal van de doop 
van Jezus. Daarna nam diaken Van 
Aarle de viering over en doopte Xavi. 
De kleuters stonden nieuwsgierig om 
het doopvont heen en konden allemaal 
goed zien hoe Xavi het dopen vond. 
Daarna staken we een kaarsje voor hem 
aan en sloten we af met een liedje en 
een gebed. 

Xavi, broer Liam en ouders, van harte 
gefeliciteerd namens de parochiekern  
van Noorden

Alex
Op 9 mei is Alex Stroes geopereerd 
aan zijn hart. Door complicaties is er 
mogelijk gebrek aan zuurstof geweest. 
Hierdoor duurt het herstel veel langer 
dan verwacht. Gelukkig ziet het er nu 
allemaal wat positiever uit dan aanvan-
kelijk ingeschat is. Hij gaat nu revali-
deren in de hoop zo snel mogelijk weer 
thuis te komen. Liever geen bezoek 
maar een kaartje sturen mag altijd. Het 
adres is: Avondrood 6, 3454 SE  De 
Meern (zijn nicht Angelique zorgt dan 
dat het bij Alex terecht komt). 
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Wij wensen Alex van harte beterschap 
toe en hopen hem snel weer tegen te 
komen in het dorp. 

Eerste Heilige Communie  
Wij, Jinte Kas en Jara Aartman hebben 
onze Eerste Heilige Communie gedaan 
in De Hoef. Het was een hele fijne tijd! 
We hebben op een paar vrijdagmidda-
gen in een klein groepje met 2 moeders 
de voorbereidingen gedaan. We hebben 
veel geleerd over de kerk, over God en 
over de Eerste Heilige Communie. Ook 
hebben we hele mooie dingen geknut-
seld die met de kerk te maken hebben. 
Een openingspoort, een kartonnen pop, 
een boompje geplant, een steen geverfd, 
een herinneringsdoosje gemaakt. Het 
was erg leuk om te doen. We hebben 
ook een maaltijd gegeten met de pastor 
en zuster Monica. Iedereen had wat lek-
kers meegenomen. Dit was heel gezel-
lig. Op zondag 21 mei hebben we onze 
communie gedaan in de kerk in Mijd-
recht. Dit was een mooie bijzondere 

viering. We hebben genoten, het was 
een prachtige dag waar we heel mooi op 
terug kunnen kijken. 

Jinte, Jara en ouders, van harte gefelici-
teerd namens de parochie van Noorden

Vrijwilligers; Onmisbare 
waarde
Met dank aan alle kosters
De groep kosters zorgt ervoor dat ‘de lo-
gistiek’ rond de vieringen goed verloopt. 
De koster van dienst is een uurtje voor 
de viering al aanwezig om alles klaar 
te zetten. Het meest zichtbare voor de 
kerkgangers is natuurlijk het aansteken 
van de kaarsen, de  lampen en het aan-
zetten van de microfoon. 

Achter de schermen doet de koster 
echter veel meer. Voordat hij (of zij) de 
deuren openmaakt, begint het met het 
opruimen van de oude kaarsstompjes 
bij Maria, het vernieuwen van kaars van 
de Godslamp, het klaar leggen van het 

De koster

De koster is er altijd als eerst
Opent deuren
Ontsteekt licht
Voordat er mensen zijn

De koster doet zijn/ haar werk
Onopvallend
Bescheiden
Opdat anderen tot geloof
Tot rust
Tot stilte 
Kunnen komen

Als alles voorbij is
Dooft de koster de lichten
Sluit de deur
En vertrekt als laatste

Eerste Heilige Communie van Jinte Kas en Jara Aartman

missaal op het altaar, bij hoogtijdagen 
de zilveren kandelaars uit de kluis halen 
en in de kerk zetten, de kelken met 
water en wijn klaar zetten etc. Met de 
wisselende voorgangers is de koster de 
vraagbaak voor de pastores ten aan-
zien van de gewoontes in onze kerk, de 
eventuele kerkgangers met een gluten-
allergie (andere hosties) en de algemene 
gang van zaken. Ook trekt de koster 
desgewenst nog even de kazuifel recht 
voordat de pastor de kerk in loopt. 

Tijdens eucharistievieringen wordt 
tussentijds het wierookvat met kooltjes 
gevuld zodat de pastor de wierook kan 
laten branden en worden de misdie-
naars begeleid. Tijdens uitvaarten bege-
leidt de koster de voorganger naar het 
kerkhof met het wijwatervat. Na afloop 
moet alles weer opgeruimd worden, met 
de collectant het geld geteld worden en 
is de koster al snel weer een uur verder 
voordat het alarm van de sacristie inge-
schakeld wordt. Al met al een belang-
rijke maar vaak ondergewaardeerde 
functionaris in de kerk. 



Vieringen op vrijdagmorgen
7 juli om 9.00 uur Eucharistieviering
21 juli om 9.00 uur Woord en  
Communieviering
4 augustus om 9.00 uur  
Eucharistieviering
18 augustus om 9.00 uur een  
Woord en Communieviering
1 september om 9.00 uur een  
Woord en Communieviering

Eerste Heilige Communie
Op 21 mei hebben Naomi, Floris, 
Kacper, Lex, Milan, Magda, Tess, Terra, 
John, Mathijs, Thomas, Demi, Steyr 
en Raoul, kinderen uit Nieuwveen en 
Zevenhoven, hun Eerste Heilige Com-
munie ontvangen.
Een mooie en druk bezochte viering 
met voorganger pastor B. Bosma en 
kinderkoor Fosz onder leiding van Jo-
landa van Berkel en Susan Bouwmeester 
en gelegenheidskoortje van Basisschool 
De Diamant .

Hartelijk Gefeliciteerd.

Pinksternoveen 30 mei
Tussen Hemelvaart en Pinksteren vindt 
in wat voorheen dekenaat Het Groene 
Hart heette, de Pinksternoveen plaats, 
een negendaagse reeks van gebeds-

vieringen rond de Heilige Geest. Ook 
onze parochiekern deed dit jaar weer 
mee. Het is altijd weer een feestje om 
te organiseren. De Pinksternoveen mag 
zich al die jaren verheugen in een grote 
schare trouwe bezoekers, die graag deze 
vieringen bezoeken. Tot onze grote 
verrassing was de kerk zeer goed gevuld 
met bezoekers uit zowel de Clara- als 
de Franciscusparochie. Omdat in onze 
kerk vier kinderen het Heilig Vormsel 
hebben ontvangen, waren ook zij van de 
partij. Met fakkels in de hand voerden 
zij het vuur van Pinksteren de kerk in. 
Ze namen lezingen en voorbeden voor 
hun rekening en hadden zo een wezen-
lijk aandeel in de viering. En wat werd 
er gevierd en meegebeden. De verbin-
ding tussen de deelnemende kernen 
werd gesymboliseerd door het verbin-
den van kleurige ringen, die als een 
steeds langer wordende keten meeging 
naar de volgende kerk. Na afloop was 
iedereen het erover eens: dit was een 
feestje om mee te maken. Koor Revival 
verzorgde de zang en bood ook liedjes 
die goed meegezongen konden worden 

door de kerkgangers. De dames van de 
koffie, die waren uitgegaan van een la-
ger bezoekersaantal, werkten zich in het 
zweet om iedereen na afloop van koffie 
te voorzien. De bezoekers kregen tot 
slot nog een potlood mee, met daarom-
heen gewikkeld de lezing die we in de 
viering gebruikten. Zo kan iedereen nog 
eens terugdenken aan deze prachtige, 
sfeervolle viering, die misschien, net als 
het verhaal in de viering, zijn sporen bij 
de bezoekers heeft nagelaten. 

De Vuurdoop in Rotterdam 
Op 3 juni werd de Vuurdoop gehouden, 
en de vormelingen waren daarbij. De 
vormelingen werden opgehaald bij de 
kerk, en toen ze aankwamen gingen ze 
eerst de kathedraal in voor een mis met 
zang, gebed en heel veel vuur. Daarna 
liepen ze naar een nabij gelegen school, 
om daar met andere kinderen een ro-
zenkrans te kleuren die aan gevangenen 
gegeven worden. Ook praatten zij over 
de werken van barmhartigheid en M25. 
Daarna gingen ze allemaal naar boven, 
naar de toren van de kathedraal, waar 

Zevenhoven
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Vormelingen van de partij bij de Pinksternoveen

Verbindende ringen van Pinksternoveen
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ze uitzicht hadden over bijna heel Rot-
terdam. Na een kleine pauze keken ze 
naar een toneelstukje over verschillende 
personages uit de bijbel. Na een leuke 
groepsfoto bij die bijbel was er weer een 
mis met zang, gebed en vuur, waarna 
ze nog een leuke drinkzak kregen bij de 
uitgang. Het was dus een geslaagd einde 
van het vormselproject.  

Van de P.C.I.
Tijdens de viering van zaterdag 10 juni 
heeft de PCI (Parochiële Caritas Instel-
ling) een bedrag van €126,10 opgehaald. 
Onze hartelijke dank hiervoor.

Namens de PCI leden: Ina Tersteeg, 
John Akerboom, Petra van de Berg, 
Andre Bos,Truus Hassing- van Tol

Jubileum Stiltetuin
15 Jaar geleden alweer! 15 jaar Stilte-
tuin. 15 Jaar snoeien, planten, kappen, 
schoffelen, harken, bladblazen, 15 jaar 
waarin de werkgroep Stiltetuin in alle 
bescheidenheid deze prachtige plek 
bij onze kerk in tip-topconditie houdt. 
Wie herinnert zich niet de zware storm 
in 2010, toen een windhoos een spoor 
van vernieling door de tuin trok, maar 
waarbij zowel begraafplaats als de grot 
gespaard bleven. Wel vielen er toen 
veel kapitale bomen ten prooi aan de 
wind, een sein om ook de overgebleven 
bomen aan een grondige inspectie te 
onderwerpen. Zo komt het dat er zo af 
en toe toch een boom het veld moet rui-
men. Al zie je het er aan de buitenkant 
niet altijd aan af, sommige bomen zijn 
in een slechte conditie en dan is kappen 
de enige optie. Gelukkig wordt er ook 
weer van alles opnieuw aangeplant, zo-
dat onze Stiltetuin een lust voor het oog 
blijft.  Op 24 juni komen de harde wer-
kers van de Stiltetuin bijeen om onder 
het genot van een hapje en een drankje 
het 15-jarig jubileum te vieren. Als BCP 
zijn wij gelukkig met deze werkgroep. 
Onzichtbaar doen zij hun werk, maar 
des te zichtbaarder is het resultaat van 
hun inspanningen. 

Secretariaat afwezig
In verband met de vakantieperiode is 
het secretariaat de gehele maand juli 
gesloten. 

Kerk open juli – augustus
Ook dit jaar is de kerk in de zomer-
maanden juli en augustus op de woens-
dag en vrijdagmiddag open van 13.00 
tot 17.00 uur.  Voor gebed, om tot rust 
te komen of zomaar eens rond te kijken.  
Voor meer informatie Gerard van den 
Ham 06-12043366.

Maria Tenhemelopneming
Hij zit er weer aan te komen, de jaarlijk-
se viering bij onze grot bij gelegenheid 
van het feest van Maria ten Hemelop-
neming. De voorbereidingen zijn al 
in volle gang. Banken zijn besteld, het 
boekje is al in de maak. Zo vinden er 
achter de schermen allerlei werkzaam-
heden plaats, waarvan de bezoekers in 
augustus geen weet hebben. Zij mogen 
op 12 augustus aanschuiven en meevie-
ren. Mgr. Drs. H.W. Woorts, hulpbis-
schop van Utrecht zal de celebrant zijn 
in deze viering. Het Caeciliakoor zal de 
zang verzorgen. Zoals ieder jaar gaan 
wij ervan uit dat het mooi weer zal zijn 
en rekenen wij op een grote opkomst 
bij onze grot, de plek die we koesteren 
en velen met ons, daarvan getuigen de 
vele kaarsjes die er wekelijks worden 
aangestoken bij Maria. Graag tot ziens 
op 12 augustus.
Mensen die slecht ter been zijn of in een 
rolstoel zitten, kunnen tot uiterlijk 11 

augustus een plaats reserveren via het 
secretariaat, telefoonnummer 
0172-538291 of via e-mail: 
zevenhoven@rkgroenehart.nl.

Bedevaart 15 augustus naar 
Zevenhoven-Noordeinde
Iedereen, jong en oud, is van harte 
welkom om in de openlucht de viering 
bij de Lourdesgrot mee te maken. Echt 
een belevenis! We zullen vanuit ver-
schillende parochies komen: De Nes, 
De Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart en 
Uithoorn. Daarnaast is natuurlijk ieder-
een welkom, waar u ook vandaan komt. 
Het is nog vakantietijd, dus we hopen 
dat ook gezinnen met kinderen zich bij 
ons aansluiten.

Het programma :
11.00 uur eucharistieviering bij de 
Lourdesgrot waarin pastoor Samuel en/
of Darek voorgaat 
12.00 uur lunch (zelf meebrengen) kof-
fie/thee verkrijgbaar 
13.15 uur rozenkransgebed waarbij 
mensen vanuit de 5 parochies De Kwa-
kel, De Nes, Kudelstaart, Aalsmeer en 
Uithoorn om beurten zullen voorbid-
den.

Goede bedevaart.

Sophie, Ilse, Levi en Chris tijdens de Vuurdoop
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Afscheid nemen doet een 
beetje pijn 
Op zondag 18 juni hebben we in een 
feestelijke viering pastor Jan Velt-
huyse uitgezwaaid. Vanaf 1994 heeft 
hij tijdens zijn emeritaat (zo heet het 
pensioen bij ambtsdragers) op diverse 
plaatsen in de regio als priester geas-
sisteerd. Van Alphen tot aan Noorden 
en Hoogmade, was hij voorganger in 
de eucharistie op plaatsen en mo-
menten die openvielen door het alom 
afnemend aantal priesters en pastoraal 
werkers. Pastor Velthuyse heeft dat 
steeds met veel plezier gedaan, met 
vreugde verzorgde hij de preek die hij 
meestal ‘vertelde’. Dat wat hij het liefst 
doet, verhalen vertellen.

Hij wordt door velen in Hoogmade/
Woubrugge gewaardeerd om zijn 
hartelijkheid en eenvoud. Mensen be-
waren warme herinneringen aan zijn 
persoonlijkheid en zijn voorgaan. Dat 
hij nu terugtreedt is jammer, maar ook 
begrijpelijk.

De geloofsgemeenschap Hoogmade/
Woubrugge zegt hem hartelijk dank 
voor zijn voorgaan en nabijheid en 
wensen hem graag Gods zegen toe.

Pastor M. Hoogenbosch

Vormelingen naar de  
Vuurdoop
Uit de parochiekernen Hoogmade, 
Rijpwetering, Oud Ade en Roelof-
arendsveen hebben kinderen uit groep 
8 met elkaar de voorbereiding op het 
Heilig Vormsel en de Vormselviering 
beleefd. Bij elkaar waren dat er onge-
veer 25. Het is nu al duidelijk dat som-
mige kinderen elkaar op de middel-
bare school weer zullen tegenkomen.
Ze zagen elkaar ook weer bij de Vuur-

Hoogmade/Woubrugge

of één van de vicarissen ontmoet voor 
een geloofsgesprek.

Pastor M. Hoogenbosch

Nieuwe aanvangstijd vieringen 
Het zal even wennen zijn, vanaf deze 
maand luiden de klokken voor de 
zondagsviering al vóór 9.00 uur. In 
het complexe rooster voor de hele 
federatie zijn alle aanvangstijden van 
de vieringen om 9.15 of 11.15 uur. De 
kerken van Oud Ade, Rijpwetering en 
Hoogmade zijn aan elkaar gekoppeld. 
Na een jaar lang kerktijd van 11.15 

Afscheid pastor J. Velthuyse

doop, een happening voor álle vorme-
lingen uit het hele bisdom Rotterdam. 
Het was een dag vol vuur, actie, geloof 
en ontmoeting, waarin ze de toren van 
de kathedraal konden beklimmen, de 
‘heiligen’ in de gewelven ontmoeten en 
theater meemaken. Ook hebben ze ge-
sproken met inspirerende mensen in 
de interactieve ontmoeting. De bege-
leiders en ouders hebben de bisschop 

Hoi ik ben Demie en ik heb het  
Heilig Vormsel gedaan.
Het vormsel was één van de leuk-
ste dingen wat ik ooit heb gedaan.
Ik heb daar heel veel vrienden  
gemaakt en leuke dingen gedaan.
Ik vind het heel jammer dat het 
nu is afgelopen, maar ik heb nog 
mooie herinneringen.

Ik heb nog een filmpje gemaakt 
over het vormsel. Kijk maar op 
YouTube en type dan “Demie 
Koeleman Vormsel”
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uur gaan we nu een jaar lang naar 9.15 
uur. Dat wordt vroeg opstaan dus… óf 
bij de buren naar de kerk, daar is onze 
lieve Heer namelijk ook!

Dank aan de vrijwilligers
Met dank aan kwekerij Nolina konden 
we alle vrijwilligers op zondag 21 mei 
verblijden met een kleine attentie. Na 
een inspirerende eucharistieviering 
kreeg iedereen een gezellig roosje uit-
gereikt. Degenen die verhinderd wa-
ren kregen de attentie thuis bezorgd. 
Zijn we toch nog iemand vergeten, 
dan graag even een seintje naar het 
secretariaat.

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

Actie Kerkbalans
U vraagt zich wellicht af; dat hebben 
we toch al gehad. Inderdaad, maar het 
is zinvol een dergelijke actie te evalu-
eren. Gebleken is, dat deze actie niet 
bepaald vlekkeloos is verlopen. Zo 
zijn er bijvoorbeeld parochianen, die 
andere jaren hebben bijgedragen, dit 
jaar geen envelop met acceptgirokaart 
hebben ontvangen, om maar eens wat 
te noemen. Er is een nieuw adminis-
tratiesysteem ingevoerd op last van 
het bisdom, Navision geheten. Een 
onderdeel daarvan betreft de registra-
tie van parochianen. Deze registratie 
wordt onder meer gevoed vanuit een 

Troost

Zij had verdriet
haar zoontje zag haar tranen
hij kwam dichtbij haar staan
hij doorzag haar tranen:
zij was dood

Mama
huil maar niet:
zij woont nu dichtbij God
en –
God woont in ons hart
dus heel dichtbij
in ons hart 

woont nu 
tante Nel met God
heel dichtbij

De woorden streelden
troostend haar gezicht
en droogden
traan voor traan

Haar zoontje liep weer weg
en ging verder met zijn spel

Oeke Kruythof

externe instelling genaamd Sila. Het 
is duidelijk, dat het registratiesysteem 
enkele hiaten blijkt te bevatten. 
Vanzelfsprekend zal binnenkort 
gewerkt worden aan de verbetering 
van voornoemde registratie, zodat we 
de komende jaren niemand kunnen 
vergeten. Mogelijk dat u overweegt 
uit eigener beweging alsnog een voor 
u verantwoord bedrag over te maken 
naar de bankrekening van de kerk. 
Onze parochiekern kan zonder uw 
bijdrage niet goed functioneren. De 
beheercommissie en de penning-
meester in het bijzonder zijn u erg 
dankbaar. Verder hebben parochianen 
uitgesproken, behoefte te hebben aan 
een jaarlijks overzicht van baten en 

lasten, alsmede de actuele situatie op 
de balans. De laatste jaren ontbrak het 
aan recente financiële gegevens, waar-
bij de wisseling van penningmeesters 
ook een vertragende rol heeft ge-
speeld. Gelukkig hebben we enkele 
dames bereid gevonden de financiële 
administratie voor hun rekening te 
nemen en dat gaat geweldig. 

Niet moet worden vergeten, dat alle 
werkzaamheden, die het reilen en 
zeilen van onze parochiekern in 
goede banen moeten leiden door 
vrijwilligers worden verricht. De 
beheercommissie zal trachten voort-
aan regelmatig verslag te doen van de 
ontwikkelingen in onze parochiekern.

Dank aan de vrijwilligers
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Namens de BCP,  
Nico van der Hulst

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Pater Henk Noodermeer  
overleden
Op 1 juni is in Teteringen Pater Henk 
Noordermeer overleden SVD. Op 9 
juni heeft de uitvaart plaatsgevonden. 
Hieronder de tekst van het gedenk-
plaatje.

In dankbare herinnering aan
Pater Henk Noordermeer SVD

Henk is geboren op 28 maart 1938 
te Leimuiden. Met 12 jaar gaat hij 
naar Soesterberg om er missionaris 
te worden. Als hij in 1963 tot priester 
gewijd is gaat hij naar Ghana, waar 
hij zijn hele leven zal werken. Henk 
is geen mens voor de stad; het liefst 
gaat hij als bushmissionaris van statie 
naar statie. Hij laat zich graag “Kodzo” 
noemen: ‘op maandag geboren’.
Het is zijn bijdrage aan de ontwikke-
ling van de Ghanezen. Hij is bijna de 
enige missionaris die Twi leert, een 
inheemse taal. Samen met een hoofd-
onderwijzer geeft hij met succes vijf 
veel gebruikte liedbundels in Twi uit. 
Hij werkt achtereenvolgens in Nkaw-
kaw, Akim Oda, Kwahu Tafo, Asaman-
kese en Obon.
In 1990 wordt hij voor drie jaar assis-

tent-provinciaal van de Ghana/Togo/
Bemin Provincie. De ‘bushmissionaris’ 
verhuist naar de hoofdstad Accra. Zijn 
provinciaal is op studie… “Ik zit dus 
met de gebakken peren. En dat zijn er 
heel wat!” Hij is blij, als het voorbij is. 
Zijn gezondheid heeft hem veel parten 
gespeeld. In april 2016 komt hij naar 
Nederland met ernstige huidkanker. 
De behandeling slaat niet aan. 
Er is geen genezing meer mogelijk. 
Henk noemt dan de tijd die komt ‘tijd 
van genade’. Hij spreekt veel met me-
debroeders, stelt zich kwetsbaar op.
Op zondag 28 mei maakt hij bewust 
de ziekenzalving mee; zingt samen 
met de aanwezigen, bidt een mooie 
tekst en dankt iedereen. Een indruk-
wekkende viering met veel medebroe-
ders, die ‘als een mantel om hen heen 
geslagen zijn’.  In de avond van 1 juni 
gaat Henk door de poort, waar een 
grote Liefde hem wacht. Zijn taak is 
volbracht. Het is goed zo. 

‘Medasepii(Twi: dankjewel!)

Voor Uw goede zorgen voor Henk en 
uw medeleven bij zijn overlijden zijn 
wij u zeer dankbaar.

Familie Noordermeer
Medebroeders SVD

40 Jaar Koorzanger 
Op zaterdag 27 mei werd aan het eind 
de viering Léon van Zon gehuldigd 
voor 40 jaar koorzanger. Begonnen bij 
het kinderkoor, doorgestroomd naar 
het jongerenkoor Eigenwijs en ten-
slotte nu zingend bij het middenkoor 
Resonans heeft hij 40 jaar koorzang 
in de St. Jan de Doperkerk Leimui-
den/Rijnsaterwoude volgemaakt. Het 
bestuur van Resonans - die de jubilaris 
binnen haar gelederen heeft, heeft 
Leon van Zon voorgedragen voor een 
onderscheiding van de Gregoriusver-

eniging. Pastor Vijftigschild sprak de 
verraste jubilaris toe en memoreerde 
dat dit een vrij unieke reeks is. De on-
derscheiding werd door een bestuurs-
lid van het koor opgespeld. Ook was er 
de oorkonde van de St. Gregoriusver-
eniging en een bloemetje van het koor. 
Na de viering was het bij koffie, thee 
en gebak nog gezellig napraten in de 
Priester Hendrikzaal.
Resonans hoopt dat Leon nog lang 
mee blijft zingen met het koor.

Nieuws van  
Akkoord
Wat hebben we een 
heerlijke dag gehad 
op 17 juni. Eerst 
was er voor ieder-
een wat lekkers te 
eten en te drinken 
en daarna mocht iedereen gaan klim-
men bij het klimpark Vlietland. Tot 
slot hebben we nog lekker met elkaar 
gegeten waarna we voldaan naar huis 
gingen.
2 juli zingen we samen met het St. 
Caecilia koor en daarna is er van alles 
te doen in verband met het St. Jans 
feest.
Dan is het tijd om te gaan genieten 
van een welverdiende vakantie. We 
hebben een heel mooi seizoen ach-
ter de rug, met extra veel activiteiten 
rondom ons jubileum.
Maar we sluiten het jubileumseizoen 

Léon van Zon gehuldigd
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nog niet helemaal af. We hebben 
nog een spaaractie; een dag voor de 
ouderen in onze parochie. Daarover 
vertellen we in september meer.

Stromen van levend water – 
op bezoek in het Alte Land
Op donderdag 25 mei, Hemelvaarts-
dag na de viering, vertrok een groep 
van 35 mensen uit Leimuiden naar het 
Alte Land. 

Gastvrij
Iedereen was van harte welkom ! Er 
werd heel goed voor ons gezorgd. De 
Evangelische gemeente van Steinkir-
chen had samen met de Kulturverein 
‘Das Alte Land’ voor jong en oud een 
goed doordacht programma samenge-
steld. We hebben heel veel met elkaar 
gepraat, maar we hebben ook samen 
gelachen en gedanst op de muziek van 
het Shanty-koor ‘de Klamm Rebellen’. 

Gaat u zitten… 
De jongeren hebben samen een bank 
beschilderd, geïnspireerd op het le-
vende water waar Jezus over spreekt : 
“Hij riep met luider stem: “Als iemand 
dorst heeft, hij kome tot Mij; wie 
in Mij gelooft, hij drinke! Zoals de 
Schrift zegt: “Stromen van levend wa-
ter zullen uit zijn binnenste vloeien.” 
Hiermee doelde Jezus op de Geest, 
die zij, die in Hem geloofden, zouden 
ontvangen.” Op de bank omarmt Jezus 
met een Duitse en een Nederlands 
hand de mensen die erop gaan zitten. 
Vanuit een wolk regent het licht en 
hartjes die in het levende water val-
len. Het water heeft een Duits en een 
Nederlands hart met in het midden 
een vis, symbool voor “Jezus Christus, 
Zoon van God, onze redder”.
Op de zondag zong Akkoord in de 
kerkdienst in Steinkirchen en ver-

telden we over de beschilderde bank 
midden in de kerk. Het was feest, want 
alle kerkgangers lieten zien hoe het 
Woord van God over de wereld trekt: 
van voor, naar achter, van links naar 
rechts. Iedereen kwam in beweging!

Er zijn al plannen voor een nieuw be-
zoek uit Steinkirchen aan ons. Wordt 
dus vervolgd.

Pastor Heleen van de Reep

Afscheid pianist Resonans
Zaterdag 17 juni hebben wij, koor 
Resonans, onze laatste mis van dit 
seizioen gezongen en daarbij afscheid 
genomen van Redemer Aarnink, onze 
vaste pianist. Redmer heeft ons al weer 
heel wat jaartjes - met veel plezier van 
beide kanten - begeleid tijdens repeti-
ties, uitvaart en heilige missen.

Wegens de studie die steeds meer tijd 
in beslag neemt en het werk dat hij 

naast zijn studie doet, kan hij het niet 
meer combineren met de begeleiding 
van ons koor.

Wij vinden het jammer dat hij ons 
gaat verlaten maar wij hebben een 
waardige opvolger voor Redmer en 
dat is onze nieuwe dirigent tevens 
organist Marc Schaap. Marc is al een 
tijdje binnen onze gelederen en heeft 
inmiddels al bij 2 missen gedirigeerd.
Met Marc gaan wij in het nieuwe sei-
zoen weer een frisse en fijne samen-
werking tegemoet. 

Koor Resonans

Peppelhofviering 
Op vrijdag 14 juli is er om 9.30 uur 
een Eucharistieviering in de Peppel-
hof. Voorganger is pastor B. Bosma.
In augustus is er geen viering in de 
Peppelhof.

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: 0623577758.
TIP: Noteer dit nummer in uw tele-
foonklapper!

- Lief en leed -

Gedoopt
11 juni    Marcus Brendan  
  zoon van Samantha en Leander Bourguignon-Brendan
 
Overleden
26 mei Peter Akerboom     67 jaar
1 juni Pater Henk Noordermeer SVD   79 jaar
 
Huwelijksjubileum
28 juli Dhr. B. v.d. Voort en Mw. F. v.d. Voort-Helling  50 jaar
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Overleden
12 juni Johannes Cornelis Ganzevles  89 jaar

Vieringen dinsdagmorgen
4 juli 9.30 uur viering van woord en 
communie in Oud Ade. Voorganger is 
diaken A. van Aarle. Na de viering kof-
fie op de pastorie.
18 juli 9.30 uur viering van woord en 
communie in Oud Ade. Voorganger is 
diaken A. van Aarle.
1 augustus 9.30 uur eucharistie in Oud 
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma.
15 augustus 9.30 uur eucharistie in Oud 
Ade. Voorgangers zijn pastoor J. Glas en 
pastor M. Hoogenbosch. Na de viering 
is er koffie.
29 augustus 9.30 uur Eucharistie in 
Oud Ade. Voorganger is pastor B. 
Bosma. Na de viering koffie drinken op 
de pastorie.

Viering Maria Ten Hemel- 
opneming in Oud Ade
Op dinsdag 15 augustus staat de week-
viering in Oud Ade in het teken van het 
feest van Maria Ten  Hemelopneming.  
Aanvang: 9.30 uur, zoals gebruikelijk 
is op de dinsdagochtend in Oud Ade. 
Ook deze keer zijn parochianen uit de 
andere kernen van de Clara – en Fran-
ciscusfederatie van harte uitgenodigd 
om dit Mariafeest mee te vieren. Het 
dameskoor verzorgt de zang. Na afloop 
is er koffie en thee achter in de kerk. 
Zie verder het artikelo op de pagina 
vieren van deze Samenstromen.

Communieronde
Er is een communieronde op dinsdag 4 
en 18 juli, 1 en 15 augustus.

Doopviering
Op zondag 27 augustus om 13.00 uur 
wordt Ivo Homan in Rijpwetering 
gedoopt.

Oud Ade/Rijpwetering

Zaterdagavond 8 juli om 19.00 uur in 
de kerk van Rijpwetering. Thijs heeft 
alle liedjes uitgezocht, dus u kunt ko-
men luisteren naar zijn favoriete num-
mers. Na de mis kunt u afscheid nemen 
van Thijs en kennismaken met Elmar, 
onze nieuwe dirigent. Onder het genot 
van een kop koffie, thee, limonade en 
wat lekkers is er dan volop gelegenheid 
voor goede gesprekken en slechte grap-
pen. U bent van harte uitgenodigd!!

Namens Joy, Carla van Seggelen

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

De pastoraatsgroep

Vakantie secretariaat
Tijdens de zomervakantie van 10 juli 
t/m 18 augustus is het secretariaat 
gesloten. Dan is er op maandag- en 
woensdagmorgen niemand aanwezig 
op de pastorie van Rijpwetering. De 
post en de e-mail worden wel regelma-
tig bijgehouden. U kunt voor dringende 
zaken contact opnemen met een van 
de leden van de pastoraatsgroep of de 
beheercommissie.

Ria Alkemade, tel. 071-5012205

Wisseling aanvangstijd  
viering op zondag
Sinds begin juli vorig jaar zijn er in 
de Clara en Franciscusfederatie op 
zondagmorgen vieringen om 9.15 uur 
en 11.15 uur. Bijna alle kerken wisselen 
onderling wekelijks van tijd. Maar wij 
hebben er toen samen met Hoogmade 
voor gekozen om deze tijd jaarlijks te 
wisselen, halverwege het kalenderjaar. 
Na een jaar in parochiekern Oud 
Ade/ Rijpwetering om 9.15 uur te zijn 
begonnen, gaan we nu dus wisselen 
met Hoogmade. Dat betekent dat de 
viering vanaf zondag 2 juli om 11.15 
uur begint. Aan de locatie wijzigt niets, 
dat blijft tot het eind van 2017 gewoon 
de H. Bavokerk in Oud Ade.

We zwaaien met z’n allen  
Thijs Witteman uit!
Op zaterdag 8 juli is het zover. Thijs zal 
dan voor het laatst voor 'zijn' Joy staan. 
Daarom dit geheugensteuntje voor u. 
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LIEFDE IS HET MEESTE

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

Hans Bouma
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Vanuit de pastoraatsgroep

Er-op-uit trekken!
De zomervakantie staat voor de deur, 
velen hebben vast plannen gemaakt 
om er op uit te trekken; dicht(er)bij 
of ver(der)weg, alleen of met meer-
deren. Geniet ervan! Stel u onderweg 
open voor alles en iedereen op uw 
pad. Met de app ‘Bidden Onderweg’ 
op uw mobiel, heeft u altijd en overal 
een handreiking voor een gebed of 
een moment van bezinning/meditatie 
bij u. Een aanrader om uw dag mee te 
beginnen of af te sluiten! Bidt u liever 
met uw eigen woorden, maar weet u 
eigenlijk niet goed waarvoor te bidden? 
U kunt zich ook aanmelden voor de 
Bid-appgroep van de Emanuelkern, een 
berichtje naar 06-39667653 is hiervoor 
voldoende. Eenieder is in de groep 
vrij om zijn/haar intenties of zorgen te 
delen met de groep, zodat er door velen 
voor gebeden kan worden. De kracht 
van dit gezamenlijk gebed kan echt heel 
groot zijn! Eenmaal thuis van vakantie 
en weer opgeslokt door het dagelijkse 
drukke leven, kunt u maandelijks ‘live’ 
een uurtje rust en ontspanning blij-
ven ervaren. U bent, vanaf september, 
elke 1e dinsdagavond van de maand 
om 20.00 uur, van harte welkom in de 
pastorie van de Mariakerk voor een 
Levensgebedmeditatie. Voor meer 
informatie of om aan te melden, 
kunt u mailen naar 
ellenmeditatie@gmail.com. 

Dit najaar kunt u er ook op uit trekken 
met onze protestantse en remonstrantse 
broeders en zusters. Vanuit deze oecu-
mene wordt op 2 september een busreis 
naar het Catharijne Convent georgani-

seerd. De eigen bijdrage van ongeveer 
50 euro is inclusief de busreis, entree 
van het museum, een rondvaart en een 
diner. Noteert u ook alvast de jaar-
lijkse muziek- en poëzieavond op 24 
november in de Remonstrantse kerk?! 
Zo heeft u ruim de tijd om een bijdrage 
aan die avond, in de vorm van het voor-
dragen van een gedicht of muziekstuk, 
voor te bereiden! Meer informatie volgt 
tegen die tijd.

En komt u vol nieuwe energie weer 
thuis van uw uitje(s), dan heten we u 
graag van harte welkom als (nieuwe) 
vrijwilliger in en/of rondom onze kerk. 
Vele handen maken immers licht werk. 
Vooral de werkgroepen misdienaars, 
tuinonderhoud, BCP, kinderkoor, kos-
terwerk, bezoekgroep, kerkonderhoud 
(schoonmaakwerk en ‘mannenklusjes’) 
en de familievieringen kunnen nog 
actieve mensen gebruiken. Hoe groot 
of klein uw talent ook is, het is altijd 
ergens in te zetten en al doende
 ontwikkelt uw talent zich verder! Het 
kost u iets van uw tijd, maar het levert 
u een veelvoud aan positieve energie 
en leuke ontmoetingen op! Aanmelden 
kan bij het secretariaat of ondergete-
kende.

Tot slot wil ik de ‘Voedselmand’ weer 
onder uw aandacht brengen. Sinds het 
begin van de vastentijd staat deze in de 
hal van de kerk en hebben velen van u 
hiervoor al levensmiddelen meegeno-
men. De mand heeft nu een definitief 
plekje gekregen, dus alle houdbare pro-
ducten (uitgezonderd alcohol!!) blijven 
van harte welkom. Ook hier zijn we met 
elke bijdrage uit uw voorraadkast blij; 
voor onze minder bedeelde naaste is 
het een weldaad (en vaak bittere nood-
zaak) om een voedselpakket te ontvan-
gen! Blijft u meedoen?!?

Namens de pastoraatsgroep wens ik u 
inspirerende en bezinnende (na)zomer-
uitjes!

Astrid de Haas, 
dehaasjes@casema.nl, 071-3317096

Eerste Heilige Communie
Op 28 mei ontvingen 33 kinderen 
hun Eerste Heilige Communie in de 
Petruskerk.
Het waren twee hele mooie vieringen. 
Maar voordat het zover was, ging er 
nog een hele voorbereiding aan vooraf: 
Het Ankerproject.
Het hele gezin werd erbij betrokken in 
zes Ankerzondagen. Zo’n Ankerzon-
dag bestond uit een heel programma. 
Het begon met een catechese voor vier 
verschillende groepen: jonge broertjes 
en zusjes, 1e communicantjes, oudere 
broers en zussen en ouders. Iedere 
groep zat in een eigen ruimte.  Na de 
catechese werd samen de eucharistie 
gevierd. De ochtenden werden afge-
sloten met een heerlijke lunch, waarbij 
met elkaar nagepraat kon worden over 
de ochtend.
Het waren best wel lange ochtenden 
voor de ouders en kinderen en ook 
voor de vrijwilligers, maar het was leer-
zaam en heel erg waardevol.
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Half mei, vond de afsluiting plaats voor 
de vrijwilligers van het Ankerproject. 
Er werden punten benoemd die beter 
konden en daar gaat het Ankerteam aan 
werken.
De vrijwilligers mochten met één 
woord noemen wat ze van het Anker-
project vonden en dat vond ik best wel 
moeilijk maar na lang denken vond 
ik het woord SAMEN  wel een mooi 
woord.
Dus ik zou willen afsluiten met deze 
zin: SAMEN DE TOEKOMST IN!

Lydia van der Zwet

Van een van de 
communicantjes
Op zondag 28 mei was daar dan ein-
delijk de dag waarop ik mijn Eerste 
Heilige Communie mocht gaan doen. 
Na een aantal leerzame en leuke voor-
bereidingsbijeenkomsten vanuit het 
Ankerproject was ik er wel klaar voor.  
We moesten al om 8.45 uur in de kerk 
aanwezig zijn. Ik vond het best span-
nend. Tijdens de viering hadden we al-
lemaal een taak. Ik mocht het slotgebed 
voorlezen. Andere mochten helpen met 
de collecte, bloemen brengen bij Maria 
of het klaarmaken van de tafel. Ik was 
al langere tijd benieuwd hoe de hostie 
nu eigenlijk zou proeven, het smaakte 
eigenlijk net als eetpapier. Ik vond het 
een hele leuke en een mooie dag. 

Groetjes  Lars Koot

Jongerenkoor Faith 3e op 
het Nationaal Jongerenkoren-
festival
In het weekend van 10 en 11 juni deed 
Faith mee aan de 28e editie van het  
Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijs-
bergen. Op zondag om 13.25 uur stond 

dag behalve op dinsdag 15 augustus
Iedere woensdagmorgen om 7.00 uur.

Gogherweide: ieder vrijdagmorgen  
om 9.30 uur

Zorgcentrum Jacobus: iedere zaterdag 
om 16.00 uur behalve 8 juli en  
5 augustus 

Oecumenische dienst op woensdag  
5 juli en 2 augustus om 10.30 uur

Openingstijden secretariaat
Tijdens de schoolvakantie (maandag 10 
juli tot en met vrijdag 18 augustus) is 
het secretariaat alleen geopend op  
dinsdag en vrijdag van 9.00-11.00 uur.

Faith op het podium als een van de elf 
koren uit de A-competitie. Aan het eind 
van de middag volgde de uitslag: 
Faith heeft de 3e plaats bemachtigd 
(voor het hele verslag: zie de website  
www.jongerenkoorfaith.nl).

Doordeweekse vieringen  
in juli en augustus
Petruskerk: iedere dinsdag en donder-

- Lief en leed -

Gedoopt 
Ashwin Soundararajan
Finn Maassen
Jan Volwater

15 Augustus - Maria Tenhemelopneming

Maria, uw leven was heel speciaal,
het begon met een bijzonder verhaal.
Een engel Gods die kwam u zeggen
wat bijna niet valt uit te leggen:
dat u God de Zoon zou baren.
Wie kon dat nu toch verklaren. 
De Heilige Geest zou over u komen
 “MOEDER VAN DE HEER”
 Wie had dat kunnen dromen!

 Jezus, uw zoon, groeide op…voorspoedig
 en begon aan zijn taak…bijzonder moedig,
want lijden en sterven hoorden daar bij
dat was onze redding van u en van mij.
Aan het einde van uw leven 
werd u ten hemel opgeheven.
Met “lichaam en ziel”  niet te geloven
wij willen God daarvoor danken en loven !!

Dorothé  Klein-Verdel
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Noodsituatie?

Over het algemeen hebben we het goed in Nederland, zeker als 
je ons land vergelijkt met Albanië bijvoorbeeld of Bangladesh. 
Maar als je beter kijkt en goed leest kun je weten dat heel wat 
mensen in ons land grote moeite hebben om de eindjes iedere 
maand aan elkaar te knopen.

Ook hier in het Groene Hart heeft de Voedselbank meer cliënten 
dan we zouden willen. Ook hier hebben heel wat mensen finan-
ciële problemen. Door soms kleine gebeurtenissen kunnen de 
schulden zich gaan opstapelen en is er nauwelijks uitzicht meer.
Eigen schuld? Misschien, maar zonder hulp kan een mens en 
zijn of haar gezin ten gronde gaan en dat is niet de bedoeling.
Soms heb je alleen het vermoeden dat er moeilijkheden zijn, een 
andere keer wordt je er duidelijk mee geconfronteerd. Wat kun 
je doen? Waar is hulp?

Al onze geloofsgemeenschappen hebben een fonds dat be-
heerd wordt door de lokale PCI-en. PCI staat voor Parochiële 
Caritas Instelling. Caritas wil zeggen: barmhartigheid. De PCI 
geeft dan ook zonder onderscheid ondersteuning in specifieke 
situaties. U kunt contact met hen zoeken via de website van de 
federatie www.rkgroenehart.nl 

Ook de gemeente verleent hulp in moeilijke financiële situaties. 
Neem dan contact op met het Serviceplein via 14 0172 of kom 
langs op het Serviceplein in het gemeentehuis van Alphen aan 
den Rijn.

Ziekendag wederom geslaagd 

De tweede ziekendag in de Franciscusparochie, die op woens-
dag 24 mei in de Petruskerk in Roelofarendsveen werd gehou-

den, kan net als de eerste in 
2016  een geslaagd evenement 
genoemd worden. We hebben 
dit jaar iets meer belangstel-
lenden verwelkomd. Ruim vijftig 
minder goed ter been zijnde pa-
rochianen, die daardoor moeilijk 
meer regelmatig naar de kerk 
kunnen komen, werden door 
Taxi Hogenboom of familieleden naar de Petruskerk gebracht en 
vandaar ´s middags ook weer naar huis vervoerd. 

Een extra cachet aan de ziekendag was ditmaal de aanwezig-
heid van de bisschop van Rotterdam, Mgr. J. H. J. van den 
Hende, die samen met pastor B. Bosma en diaken A. van Aarle 
voorging in een eucharistieviering. De bisschop richtte zich in 
zijn homilie speciaal tot de mensen, die op deze dag weer eens 
op gemakkelijke wijze lijfelijk de eucharistie mee konden vieren. 
Tijdens de middagpauze met belegde broodjes en koffie of thee 
bleef de bisschop ook lunchen. Hij onderhield zich daarbij met 
vele mensen, die de aanwezigheid van de bisschop op prijs 
stelden. Op zijn beurt kwam Van den Hende ook graag naar de 
Petruskerk.

De ziekendag zou niet mogelijk zijn zonder de spontane mede-
werking van velen. Taxi Hogenboom, Keurslager van der Meer, 
Vegro, de gastvrijheid van de Petruskerk, de vrijwilligers van 
deze kerk, de verpleegkundigen. Aan allen die deze tweede zie-
kendag mogelijk hebben gemaakt, wil het organiserend comité 
graag hartelijk dank zeggen voor de belangeloze en vrijwillige 
hulp. We hopen volgend jaar wederom een dergelijke ziekendag 
te kunnen organiseren. Na die derde ziekendag kunnen we dan 
spreken van een nieuwe traditie in onze parochie.

Hans van der Wereld

Omzien naar de ander

Laat ons bidden dat de boodschap ons raakt
Laat ons bidden dat we de vaste patronen durven te ontvluchten
Laat ons bidden dat we het vermogen vinden om onszelf en anderen tot steun te zijn
Laat ons bidden dat we de kracht vinden om niet de makkelijkste weg te kiezen
Laat ons bidden dat we liefde kunnen geven en ontvangen
Laat ons bidden dat we niet blijven hangen in de woorden van dit gebed maar dat we,
ieder op zijn eigen manier, met hart, hoofd en handen de Boodschap doorgeven.

Amen

Gebed



Spraakwater
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van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 

1+1+1=1, kan dat?
Een juf of meester op school zal 
met dat antwoord misschien niet 
blij zijn. Maar.. in ons geloof ligt het 
anders. Hoe kan dat?

Als we bidden beginnen we met 
een kruisteken: in de naam van de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Op die manier zoeken we als het 
ware contact met God. Met God in 
het enkelvoud, want er is maar één 
God.  Maar toch denken we bij God 
aan die drie personen die we in het 
kruisteken noemen: Vader, Zoon en 
heilige Geest. Drie personen, maar 
toch één God! Dus: 1+1+1=1.

Het heeft er alles mee te maken dat 
God zich op 3 manieren aan ons 
laat zien: Als God de Vader die ons 
geschapen heeft en liefdevol met 
ons en zijn hele schepping omgaat. 
Als God de Zoon, als Jezus, die als 
mens onder ons is geweest. Juist 
in Jezus zien we hoe God dichtbij 
komt, Hij blijft niet op een afstand!” 
En als derde: God de heilige Geest, 
die we kunnen ontdekken in bijvoor-
beeld de stem van ons geweten. 
Het is ook de heilige Geest die ons 
troost kan geven, juist als we die zo 
hard nodig hebben… 

God geeft daarmee ook een 
voorbeeld: samen 3 maar toch 1: 
één gemeenschap die bij elkaar 
gehouden wordt door de band van 
de liefde. Zo is het ook voor ons: 
we staan niet alleen! We kunnen 
elkaar helpen en bijstaan! En daarbij 
krijgen we hulp: God nodigt ons uit 
in de gemeenschap die Hij zelf is. 
Waar wachten we nog op? Laten 
we samen op weg gaan!

pastoor Jack Glas
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Gedichtje

Prijspuzzel

De letters van deze woorden staan door elkaar gehusseld. Kun jij ze in de goede volgorde 
zetten? Als dit gelukt is, zet dan de beginletters van alle woorden in de vakjes en lees de 
oplossing van de puzzel. 

De oplossing kun je doormailen naar: samenstromenspraakwater@gmail.com. Vertel dan 
ook even wat je leeftijd is en wat je hobby’s zijn. Misschien win jij wel een leuk prijsje!

1 newnnveer
2 stuuagus  
3 erfkof
4 tronuavu
5 inewu
6 etnt  
7 sjejis
8 xarte

Ik heb op vakantie een ster geplukt,
hij lag in de zon op het zand.
Eerst durfde ik niet, maar ik stond gebukt
en had hem ineens in mijn hand.

Ik dacht dat ie uit de hemel kwam,
gevallen of zo, van de maan.
Ik liet hem zien, en toen zei mam: 
die komt uit de zee vandaan,

Het is een soort visje! Ik schrok me rot!
Waar zitten zijn ogen, zijn mond?
Niet bang zijn, zei mama, hij is al dood
Vandaar dat jij hem nu vond.”

Ik heb hem gedroogd, in een lijstje gedaan,
en nu hangt ie naast mijn bed.
Dan zeg ik: Ja ster, je was haast naar de maan,  Bron: geloventhuis.nl
maar gelukkig heb ik je gered! Marjet de Jong

Fijne vakantie

De redactie van Spraakwater wenst iedereen een hele fijne vakantie toe!! 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Lourdesbedevaart

Van donderdag 21 september t/m donderdag 28 september.
Een bijzondere ervaring!!
De aanmeldingen lopen aardig binnen, maar er is nog plaats. 
Een folder over de reis vindt u achter in de kerk..
Als u mee wilt geeft u zich dan op bij een van onderstaande 
contactpersonen, waar u ook informatie kunt verkrijgen.

Wilt u ook mee naar Lourdes, maar krijgt u de financiën niet 
rond? Daar is een potje voor waaruit we graag een deel bijdra-
gen om ook u in de gelegenheid te stellen een keer mee te gaan 
op bedevaart naar Maria. Neem ook daarvoor contact op met 
een van onderstaande mensen.

Bets Verhage  (0172) 57 37 13
Corrie Baas  (06) 16 09 86 20
Gré de Boer  (0172) 57 22 08
Gerard v.d. Ham  (0172) 53 87 88
Anneke Rietbroek  (071) 331 30 57

Werkgroep Lourdesbedevaart

Bisdombedevaart

Het bisdom organiseert in de herfstvakantie een bedevaart naar 
Rome. Aanmelden voor de bedevaart kan tot 15 juli. Vicaris-
generaal Tjeerd Visser coördineert de bedevaart. 

Interview: vicaris-generaal Tjeerd Visser
Hoe mooi is het om mee te gaan met deze bedevaart?
Er is een aantal redenen om mee te gaan op bedevaart. Op 
de eerste plaats is het voeding voor je persoonlijke geloof. Op 
bedevaart gaan is een doorbreking van je dagelijkse routine. Je 
stapt daar even uit om je te laven aan plekken die belangrijk zijn 
voor ons geloof. In Rome zijn dat onder meer de graven van de 
apostelen Petrus en Paulus. Op de tweede plaats, geloven doe 
je vaak thuis in een kleinere groep en in Rome zie je dat je deel 
bent van de Wereldkerk. Dat is bemoedigend. En het kan ook 
uitdagen: hoe zijn we kerk in Nederland en hoe goed kennen we 
elkaar?
 
Het thema is: bouwen aan een netwerk van liefde. Doordat je 
op bedevaart gaat, niet alleen met je eigen parochie maar ook 
met mensen uit andere delen van het bisdom, bouw je aan de 
gemeenschap van de Kerk in onze regio. Je mag jezelf onder-
deel weten van de gemeenschap. Je mag daarop leunen en 
je mag jouw bijdrage geven. De bedevaart kan helpen om het 
netwerk op te bouwen en ook de vraag stellen hoe dat thuis in 
de parochie verder kan gaan.
 

Algemeen
Hoe zijn de reacties?
We hebben grotere en kleinere bijeenkomsten gehouden in 
parochies en telkens bleek dat mensen heel erg enthousiast zijn. 
‘Wat een mooi programma’, hoorden we veel mensen zeggen. 
De bijeenkomsten hebben mensen geholpen om te besluiten 
om wel of niet mee te gaan. Sommigen moesten het besluit nog 
nemen, anderen wisten al dat ze mee zouden gaan en werden 
bevestigd in die keuze. We merken dat veel mensen al eerder in 
Rome zijn geweest, en de stad dus ook al wel kennen, maar nu 
juist als pelgrim Rome willen bezoeken. Daar ligt de nadruk op 
bij deze bedevaart.
 
We vieren dagelijks de eucharistie telkens in een van de be-
langrijke kerken van Rome, waaronder de Sint Pieter. Natuurlijk 
gaan we ook op audiëntie bij de paus. In deelgroepen maken we 
een aantal wandelingen langs plekken die voor ons geloof van 
betekenis zijn. Dat zijn natuurlijk mooie momenten om vanuit je 
geloof met elkaar in gesprek te gaan over wat je ziet en mee-
maakt. Rome heeft een rijke christelijke geschiedenis, die we 
van dichtbij gaan zien in de Vaticaanse musea of de catacom-
ben.

Heel veel mensen die we in de parochies spreken hebben zich 
in allerlei bochten gewrongen om mee te kunnen gaan. Ze heb-
ben vrij genomen, zetten geld opzij, leggen hun vrijwilligerswerk 
een week stil en laten hun gezin een week achter. Ze gaan mee 
naar Rome. Heel bewust maken ze zich vrij. En er zijn al meer 
dan veertig aanmeldingen voor het projectkoor. Dit wordt een 
prachtige reis.”

Kun je je nog aanmelden?
Inschrijven kan tot 15 juli en voor de buspelgrims zolang er 
plekken over zijn in de touringcars. 

Kijk voor meer informatie op 
www.bisdomrotterdam.nl/bedevaart



Clara & Franciscus federatie 
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Groene Hart Matinee 17 september 
2017 in H. Adrianuskerk  

Op zondag 17 september vindt 
voor de zevende keer het 
muzikale “Groene Hart Matinee” 
plaats in de H. Adrianuskerk 
te Langeraar. Het programma 
is ook dit jaar weer bijzonder afwisselend en er valt dus weer 
veel te luisteren en te zien. 

De deelnemers van dit jaar zijn: 
• Orkest van Crescendo uit Nieuwveen
• POP-IN koor uit Boskoop
• FF Anders uit Roelofarendsveen
• Vocaal ensemble Korenbloem uit Alphen aan den Rijn
• Leerlingen van Mijngitaarschool.nl uit Nieuwveen
• Koor Lords Voice uit Aarlanderveen
• Regionaal Operette- en Musicalkoor (ROM-koor) uit  

De Ronde Venen

Zij gaan u diverse muzikale verrassingen bezorgen. U bent van 
(groene) harte uitgenodigd op 17 september tussen 13.30 en 
17.00 uur in de H. Adrianuskerk te Langeraar. Met uw komst ho-
pen wij er weer een spetterend muzikaal feest van te maken. Om 
uit de kosten te komen vragen wij een bescheiden toegangsprijs 
van € 5,-. Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. Kaarten zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij de deelnemende muziekgezel-
schappen, de Gemakswinkel in Langeraar en Leimuiden, tijdens 
de braderie in Langeraar op 9 september en natuurlijk op zon-
dag 17 september bij de entree van de kerk. 

Voor meer informatie: www.groenehartmatinee.nl
Info@groenehartmatinee.nl

Pinksternoveen 2017

Een groet van de mensen die de Pinksternoveen in het Groene 
Hart hebben gehouden als voorbereiding op het feest van 
Pinksteren. De Geest verbindt; rond dit thema werd dit jaar de 
Pinksternoveen gehouden. Een noveen waarin we op zoek zijn 
gegaan naar een antwoord op de grote verdeeldheid in onze 
samenleving en naar wegen die mensen met God en met elkaar  
kunnen verbinden. We hebben dit thema gestalte proberen te 
geven aan de hand van ‘de vrucht van de Geest’  zoals Paulus 
beschrijft in zijn brief aan de Galaten.

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, ge-
duld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing.’ Paulus had nog veel meer mooie eigenschap-

pen kunnen noemen als vrucht van de Geest. 
Hij noemt juist deze omdat zij relaties ten goede komen en on-
misbaar zijn voor een hechte gemeenschap. Zij zijn als schakels 
die eenmaal met elkaar verbonden één geheel vormen. 

Paulus had het ook met één woord kunnen zeggen: liefde! 
De vrucht van de Geest is liefde! Liefde die zich uit in de vele 
eigenschappen waaraan we de Geest van Christus in ons leven 
kunnen herkennen. Liefde die zijn oorsprong vindt in de alles-
omvattende liefde van Christus.

Liefde die mensen samenbrengt, die verschillen overbrugt, die je 
de weg wijst naar een dienstbaar en vruchtbaar leven. 
Wij wensen van harte dat ook in u, in ons, die vrucht mag 
groeien en we ervan  kunnen uitdelen aan alle mensen met wie 
wij samenleven.

Werkgroep Pinksternoveen het Groene Hart

Open kerk Langeraar

Altijd al eens in de H. Adria-
nus kerk in Langeraar willen 
binnenlopen? Dan is daar nu 
alle gelegenheid voor. Vanaf 
dinsdag 11 juli tot en met 
donderdag 24 augustus is de 
kerk elke middag (behalve 
op maandag) van 13.30 uur 
tot 16.00 uur open. De kerk 
is in de Neo-gotische stijl ge-
bouwd. De architecten wa-
ren J.L.Mester, leerling van 
de bekend P.J.H.Cuypers en 
J. Scheepens. Het gebouw 
staat bekend om de gewel-
dige akoestiek, de prachtige schilderingen, de apostelbeelden, 
de piëta en kunstwerken als de doopvont en het oude hoogal-
taar. Vanwege de 60 meter hoge toren kan de kerk al van verre 
worden gezien en is deze beeldbepalend voor de omtrek. In 
de volksmond wordt wel gesproken van ‘de Kathedraal van de 
Rijnstreek’. 

Op de genoemde dagen is er alle rust om overal van te genieten 
en misschien een kaars opsteken of even te bidden. Er ligt een 
stencil met informatie klaar maar ook een speurtocht behoort tot 
de mogelijkheden. Leerzaam voor jong en oud. 



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

zaterdag 1 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Nieuw Koor
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma

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

zondag 2 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• Petrus- & Paulusviering (Kinderkerk)
• B. Bosma  

10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan 

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

10.00 uur
• Peuter- & Kleuterviering
• Na afloop limonade, koffie en thee  
   in de Orangerie

zaterdag 8 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• A. van Aarle  

zondag 9 juli 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• A. van Aarle 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Koffie na de viering
• J. Glas + H. van de Reep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg 

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

zaterdag 15 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

zondag 16 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

geen viering 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma  

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

zaterdag 22 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

zondag 23 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma  

zaterdag 29 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

zondag 30 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• 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 

Wekelijks Alleen op 5 juli, 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

  ROOSTER JULI 2017

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. (06) 830 611 93

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

Uitzendingen  
kerkradio 

Alle vieringen via 

www.kerkomroep.nl 

of via de lokale 

radiouitzendingen
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9.15 uur
• Eucharistieviering
• Koffie na de viering
• J. Glas + H. van de Reep  
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• Eucharistieviering
• Samenzang
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9.15 uur
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• Revival
• Koffie na de viering
• Th. van Steekelenburg  

zaterdag 15 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

zondag 16 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma 

geen viering 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma  

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

zaterdag 22 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan  

zondag 23 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Th. van Steekelenburg 

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

9.15 uur
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• Cantabo
• B. Bosma  

zaterdag 29 juli 19.00 uur
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• Samenzang
• Parochiaan  

zondag 30 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
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Wekelijks Alleen op 5 juli, 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 
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Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur Eens in de twee weken op vrijdag een 
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H. CLARA PAROCHIE



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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 1 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Jeugdviering
• H. van de Reep

zondag 2 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor + Akkoord
• St. Jansfeest (koffie na de viering)
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma 

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

zaterdag 8 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• Afscheid dirigent Joy (na de viering koffie  

en ontmoeting)
• J. Glas 

zondag 9 juli 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• H. de Groot 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• M. Jagerman 

zaterdag 15 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• B. Bosma  

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

zondag 16 juli 9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Th. Dingjan  

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

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

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

zaterdag 22 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild 

zondag 23 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Gebedsleider  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma 

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

zaterdag 29 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider  

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

zondag 30 juli 10.30 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• TV-viering
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• M. Jagerman 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Th. Dingjan 

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

  ROOSTER JULI 2017

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. (06) 830 611 93

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



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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 1 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Jeugdviering
• H. van de Reep

zondag 2 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor + Akkoord
• St. Jansfeest (koffie na de viering)
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma 

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

zaterdag 8 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• Afscheid dirigent Joy (na de viering koffie  

en ontmoeting)
• J. Glas 

zondag 9 juli 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• H. de Groot 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• M. Jagerman 

zaterdag 15 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• B. Bosma  

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

zondag 16 juli 9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Th. Dingjan  

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

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

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

zaterdag 22 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild 

zondag 23 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Th. van Steekelenburg 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Gebedsleider  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma 

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

zaterdag 29 juli 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider  

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

zondag 30 juli 10.30 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• TV-viering
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• M. Jagerman 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Th. Dingjan 

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

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

zaterdag 5 augustus 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Th. van Steekelenburg 

zondag 6 augustus 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg

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

zaterdag 12 augustus 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

geen viering 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Grotviering (Maria Tenhemelopneming)
• B. Bosma + hulpbisschop H.W. Woorts 

zondag 13 augustus 9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

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

dinsdag 15 augustus 
Maria Tenhemel- 
opneming

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Koffie na de viering
• B. Bosma + H. van de Reep 

zaterdag 19 augustus 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

zondag 20 augustus 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

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

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• F. van der Ven 

zaterdag 26 augustus 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord’s Voice
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

zondag 27 augustus 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Parochiaan  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma  

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

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

zaterdag 2 september 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Nieuwe Koor
• Th. van Steekelenburg  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

zondag 3 september 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg

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

Wekelijks Alleen op woensdag 30 augustus, 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

  ROOSTER AUGUSTUS 2017

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. (06) 830 611 93

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

Uitzendingen  
kerkradio 

Alle vieringen via 

www.kerkomroep.nl 

of via de lokale 

radiouitzendingen



H. CLARA 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

zaterdag 5 augustus 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Th. van Steekelenburg 

zondag 6 augustus 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg

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

zaterdag 12 augustus 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

geen viering 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Grotviering (Maria Tenhemelopneming)
• B. Bosma + hulpbisschop H.W. Woorts 

zondag 13 augustus 9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaan 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

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

dinsdag 15 augustus 
Maria Tenhemel- 
opneming

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Koffie na de viering
• B. Bosma + H. van de Reep 

zaterdag 19 augustus 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

zondag 20 augustus 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

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

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• F. van der Ven 

zaterdag 26 augustus 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord’s Voice
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

zondag 27 augustus 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Parochiaan  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma  

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

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

zaterdag 2 september 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Nieuwe Koor
• Th. van Steekelenburg  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma  

zondag 3 september 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Th. van Steekelenburg  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Th. van Steekelenburg

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

Wekelijks Alleen op woensdag 30 augustus, 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
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  ROOSTER AUGUSTUS 2017

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 5 augustus 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

zondag 6 augustus 9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• J. Glas  

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

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

zaterdag 12 augustus 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• H. van de Reep 

zondag 13 augustus 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

dinsdag 15 augustus 
Maria Tenhemel- 
opneming

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• Koffie na de viering
• J. Glas + M. Hoogenbosch  

zaterdag 19 augustus 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild 

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

zondag 20 augustus 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Th. Dingjan  

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

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

zaterdag 26 augustus 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• H. van de Reep  

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

zondag 27 augustus 9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• M. Jagerman  

zaterdag 2 september 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch 

zondag 3 september 11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• B. Bosma  

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

9.15 uur
• Woord & Communuie
• LEF
• M. Hoogenbosch  

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. (06) 830 611 93

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



H. FRANCISCUS PAROCHIE

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 5 augustus 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

zondag 6 augustus 9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang/Cantors
• J. Glas  

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

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

zaterdag 12 augustus 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• H. van de Reep 

zondag 13 augustus 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

dinsdag 15 augustus 
Maria Tenhemel- 
opneming

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• Koffie na de viering
• J. Glas + M. Hoogenbosch  

zaterdag 19 augustus 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild 

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

zondag 20 augustus 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• Th. Dingjan  

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

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

zaterdag 26 augustus 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang/Cantors
• H. van de Reep  

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

zondag 27 augustus 9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. Bosma 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• M. Jagerman  

zaterdag 2 september 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Hoogenbosch 

zondag 3 september 11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• B. Bosma  

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

9.15 uur
• Woord & Communuie
• LEF
• M. Hoogenbosch  

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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Het parochiebestuur en de beheercom-
missies van de parochiekernen komen 
regelmatig bijeen. Eens per jaar in voltal-
ligheid, om eens goed de gelegenheid te 
hebben met elkaar te spreken over alle 
lopende zaken.

Dat gebeurt dit jaar op zaterdag 17 juni. 
Als u deze SamenStromen ontvangt, 
heeft dit overleg al plaatsgevonden, 
maar bij het schrijven van dit stukje nog 
niet. Na de zomervakantie zullen wij u 
verslag doen, maar wellicht goed om u 
te informeren wat er zoal op de agenda 
staat.

Op verzoek van het parochiebestuur 
hebben de beheercommissies een en-

quête ingevuld.
Het bespreken van de enquêteresultaten 
en de reactie van het bestuur vormen 
hoofdmoot van de agenda.

Belangrijkste punten zijn de volgende:
-  het afnemend kerkbezoek
-   de afnemende inkomsten
-  de hoge kosten van gebouwonder-

houd van 6 kerken en bijgebouwen
-  het belang van voldoende vrijwilligers
-  de noodzaak voor het maken van een 

toekomstvisie

Het overleg op de 17e juni is een eerste 
stap die moet leiden tot het opstellen 
van een toekomstvisie voor de komende 
10 – 15 jaar. De visie moet o.a. antwoord 

geven op de vraag: Kunnen we zo door-
gaan of moeten wij ons langzaam maar 
zeker voorbereiden op het inslaan van 
nieuwe wegen en zo ja hoe dan? Geen 
gemakkelijke materie, maar noodzakelijk, 
want “besturen is vooruitzien”.

Namens het parochiebestuur, 
Wim Schildwacht

Bestuursnieuws parochie H. Clara

Vakantie, even wat anders
Even er op uit gaan
Even aan de zijlijn staan
Zoals veel andere Nederlanders.

Vakantie, hele mooie tijden
Gaan en staan waar je wilt
Een tijd boven alles uitgetild
Lopen door bossen en weiden.

Vakantie, genieten van de natuur
Zo mooi in het zomer seizoen
Dat zal een ieder goed doen
En op zoek naar het avontuur.

Vakantie, ontspanning, vrijheid
Genieten van de mooie omgeving
Het is een unieke tijdpassering
En het geeft voor velen blijheid.

Vakantie, vier het met dankbaarheid
Vertrouw op Gods bewarende hand
Hij blijft met een ieder verwant
En houdt Zijn vleugelen uitgespreid



FR
A

N
S 

&
 K

LA
A

R

Clara en Franciscus federatie

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

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

Colofon

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

Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.595 exemplaren.
Centrale redactie: 
Anja Niemöller-van Bentum, Harry Veenman, 
Sonja van Smoorenburg-Kuijf, Bep Verdel en 
Marieke van Gelderen. 

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

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

Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop

Kopij nr. 7 (september 2017) kunt u uiterlijk  
op 14 augustus aanleveren bij uw lokale redactie.  
Het blad verschijnt omstreeks 1 september.

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
Tour of Faith bij de Natio-
nale Bedevaart in Brielle
Op zondag 8 juli vindt Nationale Bedevaart in Brielle plaats. Deze 
dag trekken mensen uit het hele land naar Brielle om de Martela-
ren van Gorcum te gedenken. De martelaren zijn 19 priesters die 
tijdens de Spaanse opstand door de geuzen worden gemarteld 
en gedood om hun geloof. 

De Bedevaart bevat een speciaal jongerenprogramma, waarin 
bisschop Van den Hende meer uitlegt over de martelaren. Het 
thema van de bedevaart is ‘Verbonden in Christus’.

Programma 
11:00 uur Eucharistieviering
13:30 uur Jongerenprogramma
14:30 uur Kruisweg
15.30 uur Vespers en processie met pelgrimszegen

WJD reis Panama 2019
Ben je tussen de 17 en 30 jaar? Denk je wel eens na over je 
leven? Op Woensdag 7 juni is de Nederlandse reis naar de 
Wereldjongerendagen 2019 in Panama gepresenteerd door Jong 
Katholiek en reisorganisatie VNB. Bij de presentatie was ook 
de ambassadeur van Panama, de heer Willys Delvalle Velasco, 
aanwezig. De presentatie vond plaats in Den Haag.

Paus Franciscus noemt Maria een voorbeeld, een rolmodel voor 
jongeren en hij nodigt de jongeren uit om zich het verleden te 
herinneren, moed te hebben voor het heden en hoop voor de 
toekomst. De paus koos voor de WJD het thema: ‘Zie de dienst-
maagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’ (Lucas 1, 38). 
Gerrie Conen, van Jong Katholiek zegt hierover: “Die hoop, die 

moed, dat voorbeeld 
willen wij ontdekken on-
der het motto: ‘Discover 
your identity’.”

“De wereld ontdekken, 
Panama ontdekken… 
Maar ook ontdekken 
wie jezelf bent, waar je 
staat in de wereld en 
wat jouw bijdrage kan 
zijn aan een betere we-
reld. Wie ben jij in de or-
ganisatie waar je werkt, 
in de onderwijsinstelling 
waar je studeert? Wat 
betekent het katholiek 

te zijn en hoe belangrijk is een 
katholieke identiteit in deze 
snelle wereld? Samen met de 
bisdommen en vele katholiek 
maatschappelijke organisaties 
geven we inhoud aan het 
thema”, aldus Gerrie Conen.

Fredi Hagedoorn van het Bisdom Rotterdam geeft aan dat 
de landelijke reis een kans biedt om jongeren uit het hele land te 
ontmoeten en ook de contacten met jongeren uit het eigen bis-
dom aan te halen en te vernieuwen. Daarnaast zullen er voor jon-
geren uit het bisdom Rotterdam ook momenten zijn om samen 
op te trekken, zoals bijvoorbeeld in de voorbereiding tijdens een 
Tour of Faith.

• Ben je in januari 2019 tussen de 18 en 30 jaar en heb je  
interesse om mee te gaan? Stuur dan een mail naar  
wjd@bisdomrotterdam.nl 

• Lees verder op www.rkkerk.nl  
• Boeken kan via de website van VNB

Meer informatie over de WJD
• Voor jongeren in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar
• Vertrek uit Nederland dinsdag 15 of woensdag 16 januari
• Days in the Diocese (bisdom Santiago de Veraguas)  

donderdag 17 t/m maandag 21 januari
• WJD in Panama stad, dinsdag 22 t/m zondag 27 januari
• Terugreis naar Nederland maandag 28 of dinsdag 29 januari

De reis wordt georganiseerd door Jong Katholiek en VNB en 
wordt aangeboden voor de vroegboekprijs van € 1.499,- (prijs 
geldig tot eind januari 2018). Dit is een all-in prijs inclusief het 
standaard WJD-pakket en het vervoer.

Agenda        

8 juli  Tour of Faith bij de Nationale Bedevaart 

  in Brielle

25 augustus Rock Solid in Aarlanderveen

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


